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1, TKAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 
APROVAT O CLOSES EN LA FORMU- 
LACIÓ 
1,01,I,lcis i altres normes 
1.01.01. Lleis 
-- Llei del sistema bibliotecari de Catalunya, 
aprovada pel ple del Parlameit ei dia 3 cic m a q  
de 1993 (DSPC-P, 4.31, 

1.10. Resolucions 
- Resolució 61JIV del Parlament de Catalu- 
nya, sobre les prioritats d’acció del Govern en 
mathia de drogodependbncia, adoptada per la 
Comissi6 de Política Social el dia i0 de febrer 
de 1993 (DSPC-C, 44). 
- Resoluci6 62AV del Parlament de Catalu- 
nya, sobre la difusió del codi de conducta en- 
vers l’assetjament sexual elaborat pel Parlament 
Europeu i el Consell de Ministres d’Europa, 
adoptada per la Camissió de Politica Social el 
dia 10 de febrer de 1993 (DSPC-G, 44). 
- Resolució 64/IV del Parlament dc Catalu- 
nya, sobre l’ampliació de l’horari dels trens de 
rodalia de la linia Barcelona - Sant ViccnF de 
Calders, adoptada per la Comissi6 dc Política 
Terrhrial el dia 26 de febrer de 1993 (DSPC- 
c, 55). 
- Resolució 6511v del Parlament de Catalunya, 
sobre l’adequaci6 d d  servei ferroviari de la línia 
Barcelona - Sitgees I Vilanova i la Geltni I Sant 
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Viccq de Calders - Tarragona a la demana so- 
cial dc la zona, adoptada per la Cumissió dc Po- 
litica Territorial el dia 26 de febrer de 1993 

- Resoluci6 661TV del Parlarncnl de Catali- 
nya, per la qual s’aproven la Memhria d’activi- 
tats i el Compte gencral de la Sindicatura dc 
Comptes, annex a la dita Mernhria, correspo- 
ncnls a I’exercici del 199 I ,  adoptada per la Co- 
missió de la Sinclicaiura dc Coinptcs el dia 4 dc 
marG de 1993 (DSPC-C, 58). 
- Resaluci6 67/fV del P ~ l a m e n t  de Catalu- 
nya, per la qual s’apmvcn eis informes de fisca- 
lització quc conté la Membrifi anual de la 
Sindicatura de Comptes, adoptada per la Co- 
missió de la Sindicatura de Comptes el dia 4 de 
marq dc 1993 (DSPC-C, 58). 
- Resoluci6 68iIV del Parlament de Catalu- 
nya, per la qual s’aprova 1’Inforrnc de fiscalil- 
zaci6 SCF-06 SM/92, sobre la comptabilitat 
electoral corresponent a les eleccions al Parla- 
ment de Catalunya celebrades el 15 dc marg de 
1992, adaptada per la Comissió dc la Sindicatu- 
ra de Comptes cl dia 4 de inarg de 1993 
(DSPC-C, 58). 
- Resolució 69AY del Parlament de Catalu- 
nya, sobre i’evitació de qualsevol tracte cliscri- 
minatori de la Policia Autonbmica a Ics 
persones per raó de llur pertinenp a una deter- 
minada raqa, adoptada per la Comissió de Justi- 

(DSPC-C, 55). 5522 
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cia, Drcl i Seguretat Ciutadana el dia 5 de mar$ 

- Resolucid 70/iV del Parlament dc Catalu- 
nya, sobre I’assistkncia de I’Administrdci6 als 
immigrants que hagin estat objecte d’agres- 
sions, adoptada per la Comissió dc Justicia, 
Dret i Seguretat Ciutadana el dia 5 de marG de 

- Resoluci6 711IV del Parlament de Catalu- 
nya, sobre cI control de l’evolució dels esde- 
veniments racistes i xenbfobs, adoptada per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciu- 
tadana el dia 5 dc inarq dc 1993 (DSPC-C, 
60). 
- Resolucid 7ZnV del Parlament de Cataiu- 
nya, sobre l’abjecció de conscikncia i la irans- 
formaci6 dc I’actual model dc forces armades, 
adoptada per la Comissi6 de Justícia, Dret i Se- 
guretat Ciutadana el dia 5 de marq de 1993 

de 1993 (DSPC-C, 60). 

1993 (DSPC-C, 60). 

(DSFC-C, 60). 

1.1 5. Mocions 
- Moció 17/IV del Parlament de Catalunya, 
sobre la política rcgional europea, aprovada pel 
Ple del Parlament el dia 3 de mart; de 1993 

- Moci6 l&/IV del Parlament de Catalunya, 
sobre la prevencid del chncer ginecolbgic i de 
mama, aprovada pel Ple del Parlamcnt el dia 3 
de mar$ de 1993 (DSPC-P, 43). 
- Moció 19/IV del Parlament de Catalunya, 
sobre i’nssistkncia psiquikica, aprovada pel 
Ple del Parlament el dia 4 mar$ de 1993 

(DSPC-P, 43). 

(DSPC-P, 44). 

1.20. IntcrpeHrtcians 
- Intcrpcklacih ai Censcll Executiu sobre la 
política dcl Depamment de Benestar Social en 
relacili amb els ajuntarncnts de Catalunya (Reg. 
5822; BOPC, 65, 3946). Substanciació (DSPC- 

- Interpelhció al Consell Executiu mbre po- 
lítica dc joventut (Reg. 6585; BOPC, 70,4425). 
Substanciaci6 (DSPC-P, 43). 
- Jnterpcl.Iaci6 al Consell Executiu sobre ies 
energies altcrnatives (Reg. 6683; BOPC, 75, 
44 3 7). Substanciaci6 (DSPC-P, 43). 
- InterpelIació al Consell Executiu sobre la 
política de policia, de seguretat ciutadana i de 
protecci6 civil (Reg. 7132; BOPC, 78, 4845). 
Substanciaci6 (DSPC-P, 43). 
- Interpellacih al Consell Executiu sobre ia 
política. econbrnica davant l’aclual situaci6 de 
l’agricultura a Catalunya (Reg. 8058; BOPC, 
87,5264). Substanciació (DSPC-P, 43). 

P, 43). 
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2. TRAMITACIONS CIAMES PER RE- 
RUIG, RETIRADA, CANVI O DECAT- 
MENT 
2.10. Prqjectcs i propostcs de rcsoliicih 
2.10.35. Proposicions no rlc llei i altres pro- 
pastes de rcsoluci6 
- Proposició no de llei sobre la divisió dcl tc- 
ritmi de Catalunya en rcgions (Reg. 271). Re- 
buig de la Proposici6 (DSPC-C, %). 
- Proposicili no de llei sabre les bases per al 
futur nacional de Catalunya (Reg. 2992). Re- 
buig dc In Proposici6 (DSPC-C, 56). 
- Proposició no de lici sobre la no-consímc- 
ció del camp de golf <<Mas Marhs~ dins del ler- 
me municipal de Roses (Reg. 3’847). Rctirada 
de la Proposició (DSPC-C, 55). 
- Proposici6 no de llei sobre el Pla director de 
sanejament dc Catalunya (Rcg. 3861). Rebuig 
de la Proposici6 (DSPC-C, 55). 
- Proposició no de llei sobre la modificaci6 
de i’encreuament dc la carrctera ‘S 742-743, a la 
sortida d’Alcover (Reg. 3862). Rebuig de la 
Proposici6 (DSPC-C, 55). 
- Proposició no de llei sobre T’adequació, 
l’ampliaci6 i la millora de les carretcres T-200, 
T-223 i 13-21 3, de Valls a Igualada (Reg. 3863). 
Rebuig de la Proposició (DSPC-C, 55). 
- Proposició no de llei sobre el condiciona- 
ment de la carretera G-246, en el tram Valls - el 
Vendrell (Reg. 3364). Rebuig de la Proposici6 

- Proposicili no de llei sobre la situació actual 
dcl transport de viatgers cn autocar i sobre l’cli- 
rninaci6 de les empreses clandestines (Reg. 
4040). Rebuig dc la Proposici6 (DSPC-C, 55). 
- Proposici6 no de Ilei sobre l’aclariment dc 
determinades afirmacions fetes en la Mcmbria 
de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia 
dc Catalunya del 1991 (Reg. 4245). Retirada de 
la Proposici6 (Reg. 8365). 
- Proposici6 no de llei sobre la realització 
d’una auditoria a I’Institut Catal& de Finances 
per al pcríode 1986-1 992 (Reg. 42461. Dccdi- 
ment de la Proposició (DSPC-C, 57). 
- Proposició no de llei sobre l’adjudicació de 
les obres de construccih de l’eix transversal de 
la comarca de les Garrigues (Reg. 4292). Reti- 
rada de la Proposició (DSPC-C, 55). 
- Proposici6 no de llei sobre la rehabilització 
dels blocs d’habitatges constnri’ls per la Mutua- 
litat Ti2xtil a Sant Martí de Provenqals (Reg. 
4529). Rebuig de la Praposicici (DSPC-C, 55). 
- Prqosici.6 no de llei sobre cl tmspbs efectiu 
de les competencies de carreteres, especialrnent 
de la carretera C-251 (Reg. 4549), Rebuig de la 
Propasici6 (DSPC-C, 55). 
- Proposici6 no, de llei sobre l’elaboració 
d’un pla d’equilibri del Delta de ]‘Ebre abans 
de l’aprovació dels Pressupostos de l’any 1993 

(DSPC-C, 55). 
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(Reg. 4577). Retirada dc la Proposici6 (DSPC- 
c, 55). 
- Proposiciri no de llei sobre la creaci6 d’un 
institut per al dcsenvolupament dc les terres de 
1’Ebre (Reg. 4578). Retirada de la Proposició 

- Proposici6 no de llei sobrc el tract2iment 
que el Codi penal fa dels ultratges dels símbols 
i els emblemes (Regs. 4823 i 4872). Rebuig de 
la Proposició (DSPC-C, 60). 
- Proposici6 no dc llei sdbre el nomenament 
dels mernbrcs de l’ens d’abastament d’aigua i 
l’aprovaci6 dels cstaluts d’aquest (Reg. 4862). 
Rebuig de la Proposició (DSPC-C, 55). 
- Proposici6 no de llei sobre el Pla de carretc- 
res aprovat I’any 1985 (Reg. 4900). Retirada de 
la Proposici6 (DSPC-C, 5s) .  
- Proposició no de llei sobre la rehabilitació 
de les torres i les installacions dcl Teleferic de 
Miramar, a Barcelona (Reg. 5063). Rebuig de 
la Proposicid (DSPC-C, 55). 
- Proposici6 no de llci sobre la creaci6 d’una 
partida pressupostaria per als costos de capitali- 
tat de Barcelona en els Pressuposlos de l’any 
1993 (Reg. 5568). Rebuig dc la Proposició 

- Proposició no de llei sobre la acaci6 d’una 
partida prcssuposthria destinada al Fons de 
Cooperacili Municipal cn els Pressupostos de 
I’any i993 (Reg. 5569). Rebuig dc Ea Proposi- 
ci6 (DSPC-C, 56). 
- Roposici6 no dc Hei sobre el restabliment 
del municipi de la Serra d’Almos (Ribera 
d’Ebrc), d’acord amb la Llei del 1.9 de maig dc 
1936 (Reg. 6267). Rebuig de la Proposició 

- Proposici6 no de llei sobre la installació de 

, (SSPC-c, 55). 

(DSPC-C, 56). 

(DSPC-C, 56). 
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la Policia Autonhrnica al Pia dc l’estany, la reti- _L 

rada de la cessió d’un terreny a la Guhrdia Civil 
i I’aclariment dels rets luctuosos succeits darre- 
rament en la mateixa comarca (Reg. 6368). Re- 
buig de la Propasici6 (DSPC-C, 60). 5536 

2.15. Mocions subsegiicnts a intcrpeHnchms 
- Mocilj subsegüent B la interpeIlaci6 al Con- 
sell Executiu solirc la politica universitbia 
(Rcg. 7890). Rebuig dc ia Moció (DSPC-P, 

- Moci6 subsegüent a la interpethció al Con- 
sell Executiu sobre el finanpiment dels munici- 
pis de Catdunya (Reg. 7900). Retirada de la 

- Maci6 subsegüent a la interpeblació al Con- 
sell Executin sobre; la cohesió social (Reg. 
7902). Rebuig de la Moció (DSPC-P, 44). 
- Moci6 subsegücnt a la interpel-laci6 al Con- 
sell Executiu sobre la política de formaci6 pro- 
fessional ocupacional (Reg. 7907). Rebuig dc la 
Moci6 (DSPC-P, 44). 5538 

44). 5537 

Macib (DSPC-P, 44). 5537 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Pro,jectes i prtiposicions de llci i altres 
propostes de normes 
3.01.01. Pqjectes de llei 
- Projectc de llei del Patrimoni Hislbrico-Cul- 
tural Catalh. Tcxt presentat (Reg. 8237). 

3.01 A2. Proposicions dc llci 
- Proposiciii de llei d’ordenaci6 dels cnscnyn- 
rncnts artístics de Catalunya, presentada pel G. 
P. d’hiciativa per Catdunya (Reg. 8453). 

3.10. Pro,jcctcs i propostes de resoliidii 
3.10.30. Propostcs de rcfiolucIÓ snbscgiients 
als informes de la Sindicatura dc Comptes 
- Proposta dc resoluci6 per la qual s’aprovcn 
la Membria d’activitals i el Compte general de 
la Sindicatura de Comptes, annex a la dita Mc- 
mhris, corresponents a l’exercici del 1991 
(Reg. 320 1 ). Propostes de resolucili prcsentadcs 
pels grups parlamentaris (Regs. 8241 i 8260). 
- Proposta dc resolució per la qual s’aprwen 
els informes de fiscalització que conté la Mc- 
mbria anual de la Sindicatura de Comptes (Rcg. 
3201). Propostes de rcsolució prcscnlades pcls 
grups parlainentaris (Regs. 8240, 826 1, 8262, 
8263 i 8264). 
- Proposta de resolució per la qual s’apmva I’In- 
forme de fiscalització SCF-06 SMD2, sobrc la 
comptabilitat electrmI corrcspnent a les eleccions 
al Parlament de Cataiunya celehracics el 15 de 
m q  de 1992 (Reg. 5785). Propstcs de resolució 
presentades pels grups pxl~unentaris (Reg. 8265). 

3.10.35. PropcisicionS no de llci i altrefi pra- 
postes dc resoiud6 
- Proposició no dc llei sobrc el subministra- 
ment d’aigua potablc a la població de Cclrh 
(Gironks) (Reg. 4899). Prbrroga del termini per 
a debatre la Proposició (Reg. 8283). 
- Proposici6 no de llei sobrc el prujcdc per la 
construcció de la ronda sud d’lgualada (Reg. 
5062). Prbrroga del termini per a debatre la 
Proposició (Reg. 8284). 
- Proposició no de lici sobre Ict  continuaci6 
de l’elaboraci6 del Reglament de regulació dels 
rkgims horaris, d’urgkncia i torns dc guirdia de 
les farmicies obertcs a1 públic (Reg. 65641, Es- 
menes presentades pels grups parlamentaris 
(Reg. 7997). 
- Proposiciii no de llei sobre la construccl6 
d’una residencia per a la gent gran a Sant Viccnq 
de Castellet (Bages) (Reg. 7032; BOX, 75, 
47171, Rectificacions per emr k n i c  (Reg. 8420). 
- Proposicih no de llei sobre I’ampliació i cl 
concert de places a la residbncia gerihtrica Ca- 
sal dels Avis, a Ripoll (Ripoll&) (Reg. 76891, 
‘Framesa a la comissió i termini de presentació 
d’esrnenes. 
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- -  Prroposici6 no de llei sobre l’claboracih 
d’una campanya d’informaci6 i orienlaciri en el 
camp dc la rorrnaci6 professional adrcpda a Ics 
doncs (Rcg. 7794). Tramesa a la comissici i tcr- 
mini de prcsentació d’esmenes. 
- Proposició no de llei solire la rwollocacici 
dels lrcballadors dc I’cinpresa Paperera de Sils, 
SA, a Ripoll (Ripoll&) (Reg. 7803). Trarncsa a 
la comissi6 i termini dc presentaciri d’esmenes. 
- Proposicih no de llci sobre l’claboracih 
d’un programa de tari faci6 social del transport 
prihlic urbs de viaigcrs (Reg. 78 12). T ~ ~ I ~ C S L ~  a 
la conlissiti i lcrrnini de prcsentacid d’esmencs. 
- Ropasició no dc llei sobre la remodelació 
de diversos trams de la carrctcra N-152 (Reg. 
7813). Tramesa a la comissi6 i termini de pre- 
sen taci6 d’esrnenes, 
- Proposició no de llei sobre la cooperaci6 
ecoiibmica entre l’hdministracih de la Genera- 
litat i els cns locals en rnatkria d’oohres hidrhuli- 
qucs (Reg. 7814). Tramesa a la comissi6 i 
tcrmini de prcsentaci6 d’esmenes. 
-- Proposici6 no de llci sobre la integració 
tarifhria dcls serveis de transport públic de la 
conurbació de Rarcelona (Reg. 7815). Tra- 
mesa (z 1it~cornissió i termini dc presentació 
d’csmenes. 
- Proposició no de llei sobre la inshllacib dc 
cintes transportadores pcr a viatgers cn els cn- 
Ilaqos existcnts entre linies, a Ics estacions dc 
Sants i Prvvenp (Reg 7816). Tramcsa a la co- 
missió i termini de presentació cl’esmcncs, 
- I)roposiciÓ no dc llei sobre la recstructura- 
cii) dc les rrcqiihcies televisives a les iilcs Ra- 
leras i Pitiilses que pcrrnelin, CIC manera 
dd’initiva, la reccpci6 de Ics emissions dc TV3 
i Canal 33 (Reg. 7846). Tramesa a la comissi6 i 
lcrrnin i de presentaci6 rl’esmcnes. 
- Proposicih no dc llci sobre el traspL de to- 
tes Ics compedncies en matkria cl’cnergia nu- 
clcar (Reg. 7847). Tramesa a la comissi6 i 
tcrmini CIC presenpació d’esmcncs. 
- Proposicii> no de llei sobrc les C ~ U S C S  de 
I’aucident deI 12 de fcbrcr de 19993 al port de 
Tarragona i les condicions dc seguretat exis- 
tents (Reg. 7865). Tramesa a la comissi6 i ter- 
mini de prcsentació d’csrnenes. 
- Proposicih no de lleis sobrc la parlicipació 
de Ics associacions de vci’ns dels barris i les po- 
blacions afectadcs pel PZaseqta en els brgans 
quc s’hi estableixin (Reg. 7927). Tramesa it la 
comissió i termini dc prescntaci6 cl’esrnenes. 
- Pmposicib no de llei sobre el trasllat dcls 
diversos centres d’cnsenyarncnt secundari i uni- 
versitari dcI Complex Educaliu de Tarragona 
(Reg. 7931). Tramesa a la comissi6 i termini de 
presentaci6 d’esmcncs. 
- Proposid6 no dc llei sobrc la proteccih de 
la platja de Penals a Lloret CIC Mar (Selva) 
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(Regs. 7948 i 7952). Tramesa a la comissi6 i 
termini de prescntaci6 d’csmenes, 
- Proposici6 no de lici sobrc la solució pcr R 

la ncgociacicj entre i’cmpresn Potasas dcl Llo- 
hrcgat, SA i cls seus treballadors (Reg. 7965). 
Tramesa a la comissió i tcrmini de presentaei6 
d’esmenes. 
.- Praposicih no dc llei sobre la indusi6 de 
Gallecs (Vallbs Oriental) cn cl Pla d’cspais 
d’interks natural (Reg. 8010). Trdmes? a la CD- 

missió i krmini dc presentacih d’esmenes. 
- Proposici6 no de llei sabre cl compliment 
de l’acord signat l’agost de 1991 entrc I’emprc- 
sa Potasas del Llobregat, SA i el comitk de trc- 
balladors (Reg. 8012)., Tramcsa a la comissió i 
termini de presentació d’csmenes. 
- Proposició no CIC llei sobrc la creació de la 
comissi6 prevista en l’article 14 de la Llei 
2711985, cle 1’Escola de Policia cle Catalunya 
(Rcg. $013). Trainesa a la comissi6 i termini de 
prcsen tació d’csrnenes. 
- Proposicih no de llei sobre Ics subvencions 
a les universilats públiques catalanes .(Reg. 
8025). Tramesa a la comissi6 i termini dc prc- 
senlaci6 d’esmenes. 
- Proposici6 no de llei sobre I’clahoraci6 
d’un cstudi cpidemiolbgic de lu poblaci6 de 
Sani Celani (Vallbs Oriental) (Reg. 8064). Tra- 
mesa a la comissió i tcrmini dc presentació 
d ’ csmcnes . 
..- Proposiciri no de llei sobre la inclusió de 
Ribes de Fmer (Ripoll&) en el Mapa Escolar 
de Catalunya (Reg. 8072). Tramesa a la cornis- 
si6 i termini dc presentació d’csmenes. 
- Pmposició RO dc llei sobre la connexió de 
I’eix del Cardener amb I’cix del Llobregat 
(Reg. 8080). Tramesa a la comissi6 i termini dc 
prcscntaci6 d’ csmenes. 
- Proposicih no de llei sobre el dret d’cscollir 
la llengua priorithria d’escoIaritzaci6 (Reg. 
8162). Tramesa R la comissió i termini de pre- 
sen tació d’esmenes. 
- Proposicid no de llei sobre la iransfcrhncia 
de recursos a 1Tnrilat Metropolitana de Scrvcis 
Hidrhulics i de Tractaments de Residus (Reg. 
8169). Tramesa il la comissi6 i iermini de pre- 
sentació d’csmenes. 
- Proposici6 no de llei sobre Ics installacions 
dels mamífers superiors cn captivitat, presenta- 
da pcl G. P. d’lniciativa pcr Catalunya (Reg. 

- Proposició no de llei sobre la crcaci6 d’una 
agkncia catalana de notícies, prescntada pel G. 
P. d’Esquem Republicana dc Calalunya (Reg. 
8246). 
- Projecte dc resoluci6 per la qual es dctnana 
R la Sindicatura de Comptes la fiscalització dels 
comptes dc. la Mancomunitat Intermunicipal de 
Rarbcrh dcl Vall& i Cerdanyola del Vall& 
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(Ciutat Radia, Vallbs Occidental), des de 
l’exercici cn quk es comen@ a generar el dBficit 
que ha d’assuinir la Gencralitat fins a la data de 
dissolució de I’cns (Reg. 82hó). Text prcsental i 
trami tació. 
- Proposició no de llei sobre la construcció 
d’una nova carretera en els municipis de Carde- 
deu i Llinars del Vall2s (Val lh  Oriental), presen- 
tada per la diputada Sra. Rosa MartÍ i Conill, 
junhment amb altres quaire diputats del G. Socia- 
lista al Parlament de Catalunya (Reg. 8274). 
- Proposició no de llei sobre la construcció 
d’una variant de la carretera N-152 al seu pas 
per Vic (Osona), presentada per la diputada Sra. 
Rosa Marti i Conill, juntament amb altres set 
diputats del G. Socialista al Parlament de Cala- 
lunya (Reg. 8275). 
- Proposició no de llei sobre Ics dephradorcs 
d’aigiies de Vic (Osona) i d’Igualada (Anoia), 
presentada per la diputada Sra. Rosa Marti i 
Conill, juntament amb altres vuit diputats del 
G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 
8276). 
- Proposició no de llei sobre el projecte de 
Reial Decret relatiu al financament selectiu dcls 
medicaments, presentada pel dipulat Sr. Josep 
M. Reguant, juntament amb altres quatre dipu- 
tats del G .  P. d’Esqucrra Republicana de Cata- 
lunya (Reg. 8324). 
- Proposició no de llei sobre la recuperació 
dei material documental requisat a Catalunya 
carn a conseqükncia de la guerra civil, presenta- 
da pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu- 
nya (Reg. 8325). 
- Proposició no de llei sobre la modificaci6 
dc l’aclual marc legal d’internarnenl forp5s de 
malalts psíquics, prcsentada pel diputat Sr. Jo- 
sep M. Reguant, juntament amb altres quatre 
diputats del G. P. d’Esqucrra Republicana de 
Catalunya (Reg. 8338). 
- Proposició no de llei sobre la connexi6 de la 
boca sud del tiincl de Pimorcnt amb la xarxa 
vihria de la Ccrdanya, prescntada per la diputa- 
da Sra, Rosa Mwti i Conill, juntament amb al- 
tres set diputats del G. Socialista al Parlament 
de Catalunya (Reg. 8343). 
- Proposició no de llei sobre el pmjecte de 
desdoblament de I’cix del Llobregat en el tram 
entre Manresa i Berga i la consignació de i’obrd 
en ei Pressupost de 1994, presentada per la di- 
putada Sra. Rosa MartI i Conill, juntament amb 
altres nou diputats dei G. Socialista al Parla- 
ment de Catalunya (Reg. 8344). 
- Proposició no de llei sobre les tarifes del tú- 
nel del Cadi per als usuaris de les comarques 
del Bcrguedh, la Cerdanya i I’Alt Urgell, prc- 
sentarla pel diputat Sr. Joan Roma, juntament 
amb altres cinc diputats del G. Socialista al Par- 
lament de Catalunya (Reg. 8345). 
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- I>roposici6 no de Hci sobre el rcspccie a 
I’oficialitat lingiiística del catal& en cls contrac- 
tes comercials dc la Compaiiila Telcfhica Na- 
cional de Espafia (CTNE), presentada pel G. P. 
&Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 
8352), 
- Proposició no de llei sobre la constituci6 
d’un consorci que gestioni cl fons patrimonial 
d’ErnpÚries (All EmporcIB), presentada pel di- 
putat Sr. Manucl Nadal, juntament amb altres 
cinc diputats del G. Socialista al Parlament dc 
Catalunya, i dels G. P. d’Esquem Republicana 
de Catalunya, d’lniciativa per Catalunya i €‘o- 
pular (Reg. 8366). 
- Proposició no de llei sobre el Muscu d’Ar- 
queologia de Catalunya i la gestió del fons pa- 
trimonial d’Empdries {Alt Empordh), 
presentada pcl diputat Sr. E l i x  Bota, juntament 
amb altrcs tretxe diputats dels G. P. de Convcr- 
gbncia i Unió, d’Esquarra Republicana de Cata- 
lunya i Popular (Reg. 8414). 
- Proposici6 no de llei sobre la cantinui’tat dc 
l’explotació de les mines de potasses de Srtllcni 
(Bages) i la prescrvació dels llocs de treball, 
presentada pcl G. P. Popular (Rcgs. 8438 i 
R484). 

3.10.40. Pro,jectes i propostes de resahici6 
d’actuaciii davant les Corts Gencrala 
- Proposta de resoluci6 pcr la qual s’acorda 
de presentar a la Mesa del Congrés dcls Dipu- 
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orglinica 5/1984, dcl 25 de maig, de corn-- 
parcixcya davant les comissions d* investigació 
del Congrés i dcl Senat o d’ambdues cambres 
(Reg. 6 179). Tramesa a la comissi6 i tcrrniiii dc 
presentació d’esmcnks. 

3.1 5. Mocious suhsegiients a intcrpcHacians 
- Moció suhscgüent a la interpellacih al Con- 
sell Executiu sobre la política dcl Departarncnt 
de Benestar Social en relació amb els ajuntu- 
ments de Catalunya, presentada pels diputats 
Srs. Xavier Soto i Celcstino Corbacho, del G. 
Socialistt? al Parlament de Catalunya (Reg. 
8285). 
- Moci6 subsegiicnt a la interpcllació ai Con- 
scll Executiu sobre la política de joventut, pre- 
sentada pel G. P. d’Esqucrra Republicana de 
Catalunya (Reg:. 835 1). 
- Moci6 subsegüent a la interpellació al Con- 
sell Executiu sobre la politica econbmica cia- 
vant i’actual situació de l’agricultura a 
Catalunya, presentada pel diputat Sr, Josep Ig- 
nasi Llorens, del G. P. Popular (Reg. 8360). 
- Moci6 subsegüent a la interpellacili al Con- 
sell Execuiiu sobre les energies alternatives, 
presentada pcl G .  P. d’Esqucrra Republicana dc 
Catalunya (Reg. 8369). 
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3.20. Inlcrpeliwions 
1nlcryxl.laciÓ nl Consell Execuliu sobrc la 

polílica de joc (Reg. 8079). Tramilaci6 pel pro- 
cediment d’urgkncia (Reg. 8657). 

Tiiki.pcl.liici6 al Consell Exccutiu sabrc l’ns- 
scljzimcnt sexual en ci mhn del lr’cball, que for- 
mularh la diputiuJa Sra. Inima Mayol, del G .  P. 
d’liiiciativa per Catalunya (Reg. 7542). 
--’. Iubrpl.laci6 nl Consell Execuliu mbrc el 
futur de Ics petitcs i mitjancs empreses dcl sec- 
tor lkxlil-confeccici, que formularan la diputada 
Sra. Manucla de Madrc i e1 diputat Sr. Santiago 
Riera, del G .  Socialisia a l  Parlament de Catalu- 
nya (licg. 8038). 
-1-- Intcrpcllaci6 al Consell Exccutiu sobre la 
polilica de relacions in tcrinstiiucionals, que for- 
mularh cl diputat Sr. Josep M. Reguant, dei G. 
P. d’Esqucrra Reputilicana de Catalunya (Reg. 
82 19). 
- Intcrpllació al Consell Executiu sobre la 
prornociri dc modificacions il la lcgislrrciii pcni- 
tencihria a fi qac siguin respcctats els drets de 
les personcs privades dc Ilihcrtul, que Corrnularh 
cl diputat Sr. Antoni Farrés, del G ,  1’. d’lniciati- 
vit pcr Catalunya (Reg. 8299). 
- Intcrpellacib nl Conscll Executiu sobrc l i 1  

propamaci6 de Ics obres hidrhuliqucs dc Cata- 
lunya, quc formuliirh el diputat Sr. Victor Gi- 
mcnn, del C;. P. d’lniciaiiva pcr Catalunya 
(Reg. 8300). 

4. INFORMACIO 
4.40. A c Q ~ ~ s ,  rusolxicionrs i cornunicacims 
dels brgans dc Ea camhra 
- Compte Cicncral cle Ics corporacions locals, 
corresponent a l’excrcici del 1989 (Reg. 2402). 
- Norma supletbria dc I’aticle 136 del Rcgla- 
incni del Parirunent. 

4.50. Complimcnt dc resolucions i de  no- 
cions 
- Conh‘ol del cornplimeril dc la Resoluci6 
39iIV del J’arlamcnt de Catalunya, sobrc la si- 
tu’aci6 dc la indústria a Ca&inya. SoHicitud dc 
sessicj in€nrrnativn dcl conseller d’lndtistric? i 
Energia davant la Comissi6 d’lndtístria, Ener- 
gia, Corneq i Turismc, per informar sobre et 
Pla de fotncnt de la competitivitat del scu de- 
partameiit (Reg. 81 15). 

4.55. Activitat parlamentaria 
435.05. Rcuiiions tingudes i qiiestions trac- 
tadcs 
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4.55.10. Relaci6 de clocumenls cntrats n la 
cambra 
4.55.15, Convocatbrius 
- Sessió plcnhria n6m. 26, coiivacada pcr al 
dia I7 de mart; de 1993. 

4.67. Comunicacims dcls grups parlamenb- 
ris i dels diputats 
- Sol.licitud de comparcixent;a del sccrctari 
general de la Presidhcia davant la Co?iissih de 
Palitica Cultural, perqui: informi dc les activi- 
tats regulars i dcls prqjecics previstos o b@ en 
curs dcls diversos centres adscrits acluaimcnt a 
Prcsidhcis, presentada pcl G. i’. d’Esquewa 
Republicana de Catalunya (Reg. 8247’). 
- Sol4icitud dc cornparcixenp dcl director 
gcneral de Política Lingüísiica davant in Co- 
missi6 de Política Cultural, perquE informi dc 
la situació actual i el foment de la llengua i la 
cultura araneses, prescntada pel G. P. d’Esquc- 
rra Republicana de Catalunya (Rcg. 8248), 
- Sollicitud de compareixenp de difcrcnls 
espccialistcs relacionats amb ei llenguatge de 
signcs davant la Comissi6 d’Bstudi de les Difi- 
cultats de la Utililzació del Llengualgc de Sig- 
ncs, perqub informin dels aspcctes socials, 
lingiiístics i liistbrics rekerits al dit llenguatge, 
prcscnlada pels diputats Srs. Josep Ibis Carad- 
Rovira, del G. P. d’Esquerra Republicana dc 
Catalunya; Rosa Riircnys, del G. Socialisla (71 

Parlament de Catalunya; Josep Curto, clcl G. 1’. 
Popular; Antoni fim6s, del G ,  P. d’lniciativa 
per Catalunya i Concepciri Tanuella, dcl G. P. 
de Convergkncia i Unió (Rcg. 8350). 

4.70. Comunicacions del prcsidcnt dc la Ce- 
rreralitat i del Gavcrn 
-- Encbwec dcl despatx dcl conseller dc Tre- 
ball al conseller de Justicia (Reg. 8457). 
- Soklicitiid de sessi6 informa!iva del consc- 
llcr CIC Sanitat i Seguretat Sncid davant la Co- 
missih de Política Social, per prescntlu el Pla dc 
salut de Calalunya (Reg. 8428). 

4.95, Rcctificnciom pcr crrm tEcnic 
- Rectificacions ai BOPC níírn. 87, phg. 
5267, seccid 4.55.05. 
- Proposla de rcsoIuci6 per la q ~ a l  s’aprova 1%- 
Corme de fiscaliuacici SCF-O6 SM192, sobre In 
campiabilitat electorat corresponent a les clw&ns 
al Parlament de Catdunyn celebedcs el 1s de 
iniq de 1 9 2  (Reg. 5785). Reclifimció per error 
tkcnic. ROPC, 58,3379 i 3401. 

5. iNQEX DE TRAMITACIONS 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT o CLOSES EN LA FOMULACTÓ 
1 .OI. 
1.01.01. Lleis -- 

Lleis i altres normes 

LLEI DEL SISTEMA BIBLIOTECARI DE CATALUNYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 3 DE: MARC DE 1993 
(DSPC-P, 43) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 3 de maq 
de 1993, ha debatut el Dictamen de la Comissi6 de Política 
Cultural referent al Projecte de llei del sistema bibliotecari 
de Catalunya, i les esmenes rescrvades pels grups parlamen- 
taris. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta- 
bleix ]’article 33.1 de I’Estatut d’autonomia de Catalunya, i 
d’acord amb I’article 103.3 dei Reglament del Parlament, ha 
aprovat la Llei de Catalunya segiient: 

LLEI DEL SISTEMA 
BIBLIOTECARI DE CATALUNYA 

I 

L’any 1981, sortint d’una llarga etapa d’incxisthcia de 
les institucions d’autogavern dc Catalunya, el Parlament va 
aprovar la fins ara vigent Llei de biblioteques. Desprks de 
mes de deu anys, el pais s:ha ordenat territorialment, ha ~TIQ-  

dificat progressivament el paper d’organismes administra- 
tius corn les diputacions i ha creat les comarques, que 
esdevenen, juntament amb els municipis, eis cims vertebra- 
dors del territori. 

Les grans infrastructures culturals, corn 6s el cas dc la Bi- 
blioteca de Catalunya, s’han anat definint, a partir de 
l’acord institucional, per assumir la catcgoria de nacional 
que els correspon. El creixement de les xarxcs biblioteckks 
ha obligat a fer un plantejament global, per tal de corregir 
I’actual desequilibri en els serveis bibliotecaris del pais. Cal 
definir, doncs, un sistema que relacioni la totalitat de la in- 
frastructura bibliotechia, i hi incorpori tambk els centres de 
titularitat estatal que s6n gestionats per la Generalitat, 

Tots aquests aspectes han portat la necessitat de modifi- 
car, enriquint-la, la Llei de biblioteques de l’any 1981. 
Aquella Llei, valuosa en tant que era l’inicí d’aquesta orde- 
nació necesshria de les infrastructures culturals i, en aquest 
cas, del panorama bibliotecari de2 pais, s’ha d’adaptar ara a 
les noves premisses. 

El text es refereix esqucmhticament a tots els elements 
que constitueixen el sistema bibliotecari de Catalunya i a la 
manera com es relacionen entre ells. Té, per& dues parts 

ben diferenciades: la que fa rcferkncia al patrimoni biblio- 
@fic i a la Biblioteca dc Catalunya, i la que desenvolupa cl 
que constiheix el Sistema de Lectura Pública. 

TT 

El patrimoni bibiiogrific 16 com a nucli i eix vertebrador 
la Biblioteca de Catalunya, que és la biblioteca nacional de 
Catalunya i quc s’estructura en unitats que engloben el con- 
junt de materials bibliogrhfics en diferents suports. La hi- 
blioteca nacional tk per missi6 dc recollir, conservar i 
difondrc la producci6 bihliagrhfica catalana i la relacionada 
amb l’hmbit lingiiistic catalh, i ha de tcnir cura de tot el pa- 
trimoni bibliogrhfic de Catalunya arrcu del territori. S’hi 
han dc relacionar, doncs, tots els centres posse‘idors dc fons 
patrimonials, incloses les biblioteques p~íbliqucs provin- 
cials, com a dipositbies de fons procedents bisicament de 
la desamortització de l’any 1835. 

Tat i així, el desenvolupamcnt d’aqucst Últim aspecte, el 
patrimonial, caldrh que sigui tractat més a bastament, atesa 
la seva importhncia, en una llei especifica del patrimoni cul- 
tural de Catalunya. 

La Generalitat, corn a primcra instituci6 del país, assu- 
meix Ics responsabilitats de gestió d’aquesta infrastructura 
de carhctcr nacional, recollint i’herEnciR de la Mancomuni- 
tat, de ]’Institut d’Estudis Catalans i dc la Gcncralitat rcpu- 
blicana, especialment per la seva Llei del Servei de 
biblioteques, arxius, museus i patrimoni historic, artistic i 
cientific de Catalunya, del i 934. 

També les bibliotcques universi thries, que constitueixen 
per llurs funcions espccífiques un dels elcments bhsics de la 
riquesa bibliogrkfica del país, s’han de relacionar amb la bi- 
blioteca nacional, igual corn les biblioteques espccialitzadcs 
i els centres hemerogrhfics. 

111 

Pcl que fa a la lectura pública, segon gran nspectc regulat 
per la Llei, aquesta determina la unificació en un sol sisterna 
de lectura pública de les xarxes bibliotecirics dependents de 
les diverses administracions, i obre la possibilitat que les 
xarxes privades s’integrin en el sistema. 
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Aqucsta unificaci6 cs realitza atribuint als niunici pis un 
paper principal cn la gcstici dc Ics biblioteques públiques, 
d’acord amb la Llci XJ1987, del 15 d’abril, municipal i dc 
rkgirn local de Catalunya, que establcix yuc cls ajuntarncnts 
han d’assumir la infrastructura bibliotechria corn una dc 
llurs prioriiats. La LIei reserva tamb6 compethcics hcn sig- 
nificatives a les comarques, que gestioncn, en coHaboraci6 
amb els ajuntczincnts, les bibliotcqucs comarcals i el servei 
dc lectura pliblicn dc les poblacions menors. La Llei, doncs, 
dibuixa la lectura pública seguint el rnodcl d’ordcnaci6 te- 
rritorial i ha d’anar seguida dcl mapa bibliotecari i cl’uncs 
prupostcs d’nctuacib econbmica destinades n completar, en- 
tre Ics diferents administracions, les mancances culturals 
existents al país cn el camp de les biblioteques. 

Amb voluntat ordcnaciora, aquesta Llei distribueix Ics 
responsabilitats de gest% entre Ics administracions: atri - 
bucix a la GcneraIitat les respoiisabilitats que es refereixen a 
les infrastructures qualificades de nacionals i atri hueix als 
municipis i it les comarques les responsabilitats que cs refe- 
reixen R la lectura pljbiica. Finalmcnt, la Llci regula els ser- 
veis corresponents de suport, que han de garrantir 
I’aassistkncia i la cooperació a Ics biblioteques del Sistema 
de Lcctura PLihlica, per tal quc puguin complir adequada- 
ment llur funció. 

Tltol primer 
Disposicions gcnerals 

Article 1, O&jecte d’aquesta Llei 

L’objcctc d’<quesia Llci és establir les bases i les estruc- 
turcs fonamentals neccsshries pcr a la planificacici, la crea- 
ci6, I’organització, cl funcionament i la coordinació del 
Sistema Rihliotccari de Catalunya, i també gairantir uns ser- 
veis que facilitin el funcionament dc Ics I-~iblioteques, a par- 
tir del dret dels ciutadans de Catalunya a la lectura i n la 
inrormació públiques, arreu del territori. 

~ 

Article 2, Concepte de biblioteca 

S’entkn per hihlioteca, als efectes d’aqucsta Llei, qualsc- 
vol conjunt organitzat de llibres, publicacions peribdiyues, 
gravats, mapes, enregistraments sonors, documentació grifi- 
ca i altres materials bibliogrhfics, manuscrits, impresos o rc- 
produiits cn qualsevol suport, quc tingui per finalitat dc 
rcunir i conservar aquests documents i facilitar-nc 1’6s a tra- 
ves dels mitjans tecnics i pcrsonals adcquats per a la infor- 
ma%, la invcstigaci6, I’cducació o el lleure. 

Article 3. Concepte úc cotleccid 

S’entEn pcr dleccin’, als efectes d’aquestcz Llei, qualse- 
vol fons d’intcrks especial que no tingui el tractament bi- 

bliotcconbmic que cstszbleix la normativa vigent per a Ics hi- 
hliotcqucs. Els tcrmcs de la seva definició i proteccici han 
d’ésser fixats per la iegislacib sobre patrimoni hislbric i cul- 
tural. 

Article 4. Arnbit d’aplicacid 

1. L’Bmbit d’aplicnci6 d’aquesta Llei inclou: 
a) Les biblioteques, dc titularitat pública o privada, quc 

presten un servei públic. 
b) Les biblioteques i Ics collcccions, públiques o priva- 

des, que tenen un fons d’un especial valor cultural, d’acord 
amb la legislació sobre patrimoni histbric i cultural. 

2. Els preceptes d’aqucsta Llei s6n aplicables a les bi- 
hlioteques de titularitat. estatal s i  s’hi refcreixcn expressa- 
ment. 

Article 5. Sistema Bibliotecari de Catalunya 

El Sistema Bibliotccari de Catalunya 6s el conjunt orga- 
nitzat de scrveis bibliotecaris existents a Catalunya. Intcgren 
cl Sistema Rihliotccari de Catalunya: 

a) La biblioteca nacional dc Catalunya. 
b) El Sistema de Lectura Piíblica de Catalunya. 
c) Les hibliotequcs universithrics, les biblioteques de ccn- 

tres d’ensenyament no universitari i Ics bi hlioteques espc- 
cialitzadcs. 

1 .  La Gcneralitnt ha de reunir en un  cinic cathleg col.lectiu 
la referkncia bibIiogrLfica dels diferents fons dc Ics bibliote- 
ques quc integren cl Sisteinlt Bibliotccmi de Catalunya. 

2. La Gcncralitat ha d’asscgurar la possibilitat d’accks a 
la informació continguda en el cathleg col-lectiu a quk es re- 
fereix l’ apartat l .  

3,  Les biblioteques incloses cn 1’hrnbit d’aplicacib 
d’aquesta Llei $’han d’ajustar als reglaments i han d’adoptar 
Ics mesurcs tbcniques necessirics per a fer possihlc l’inter- 
canvi de la informació. 

Títol segon 
La Biblioteca de Catalunya 

Capitol I 
Definici6 i estructura 

Article 7, Definiciri 

1 .  La Biblioteca dc Catalunya 6s la bibIioteca nacional. 
T6 per missió recollir, conservar i difondre la produccih bi- 
bliogrhfica catalana i la relacionada amb l’hmbit lingiiistic 
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catali, inclosa la produccici imprcsa, peribdica o no, visual i 
sonora, de cada obra de la qual ha de rccollir dos exemplars, 
almenys, qualssevol que 4x1 siguin el suport o la thcnica em- 
prat s. 

2, La Biblioteca de Catalunya ha de vetllar per la conser- 
vació i la difusió del patrimoni bibliogrhfic, que compri%, a 
més dc les obres descrites en l’apartat 1, Ics obres hibliogi- 
fiques que es troben a Catalunya que tenen valors histbrics o 
culturals rellevants, d’acord amb el quc estahlcix la legisla- 
ció sobre patrimoni histhric i cultural. 

3. La Biblioteca de Catalunya, primer centrc bibliogrhfic 
de la cultura catalana, ha de mantenir, mitjanqant les adqui- 
sicions pertinents, la condició de centre de consulta i de re- 
cerca científica de carhcter universal. 

La Biblioteca de Catalunya s’estructura en unitats que en- 
globen el conjunt de materials en diferents suports. Aques- 
tes unitats gaudeixcn de I’autonomia necesshia per ai 
descnvolupamcnt de llurs funcions. 

Article 9. Funcions 

1 .  La Biblioteca dc Catalunya, mitjanqant cadascuna dc 
les unitats en que s’estructura, exerceix a tot el territori les 
funcions següents: 

a) Recollir, conservar i difondre totes Ics obres editades o 
produldes a Catalunya i les rclacionades per qualsevol mo- 
tiu amb els territoris de l’kmbit lingüístic catalh. Amb 
aquesta finalitat, és perceptora del Dipbsit Legal i adquireix 
les obres bibliogrhfiqucs catalanes que no l i  arriben pcr 
aquest mitjh. 
. b) Adquirir, conservar i difondre els fons generals multi- 
disciplinaris i d’abast universal adequats per a la recerca en 
les diverscs branques del saber. 

c) Vetllar per la conscrvació i la preservació de Ics obres 
que constitueixcn el patrimoni bibliogrhfic de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 7.2, es trobin on es 
trobin, dins el territori nacional. 

d) Elaborar, gestionar i difondre periadicament, en les 
formes i amb els suports que exigeixin les nccessitilts dels 
usuaris, la bibliografia nacional i cl cathleg col-lectiu del pa- 
trimoni bihliogrhfic, cn coordinaci6 amb les diferents uni- 
tats. 

e) Prestar els serveis de suport per a la proteccid del patri- 
moni hibliografic de Catalunya, i especialment els serveis 
dc restauraci6, microfilmació i gesti6 d’obres duplicades i 
sobreres 

2. La Bibliotcca de Catalunya ha d’adaptar les normes bi- 
bliogrhfiques internacionals i, si s’escau, elaborar les que 
han de regir la catalogació de tot el Sistema Bibliotecari de 
Catalunya. La Biblioteca de Catalunya supcrvisa, valida i 
unifica en un sol llistat el cathleg d’autoritats. 

Article 10. Cnordinacid amb altres centres 

La Biblioteca de Catalunya ha de mantenir rciacions de 
col4aboraci6 i coordinacid amb altres centres que disposin 
dc fons d’interks bibliogrhfic. 

Article 11. Oficines del Diphsit L q a l  

Les oficines dcl aiphsit Legal de Catalunya tenen la mis- 
sió de recollir un nombrc determinal de cada una dc les 
obrcs que es produeixen a Catalunya i trametrc-Ics als cen- 
tres que les han de conservar i posar a I’abast dels usuaris. 

Capitol IT 
Organitzacici administrativa 

Article 12. Cnndicr’d orghníca 

La Biblioteca de Catalunya 6s una entitat autnnoma dc 
carhcter administratiu, adscrita al Departament de Cultura, 
que gaudcix de personalitat juridica, dc patrimoni propi i de 
capacitat plena d’obrar per al compliment de les seves fina- 
litats, d’acord amb aquesta Llei i amb la legislació sobre en- 
titats autbnomes que li és aplicabk 

Article 13, &gam de govern i gesti6 

Són brgans de govern i gesti6 de la Biblioteca de Catalu- 

a) El Consell Rector. 
b) El director de la Biblioteca de Catalunya i els directors 

c) El gerent de la Bibliotcca de Catalunya. 

nya: 

de les unitats en ‘qui: aquesta s’estructura. 

Article 14. Cunsell Rector: compsicid i funcions 

1. El Consell Rector de la Biblioteca dc Catalunya 6s in- 

a) El president, que és el conscller de Cultura. 
b) El vice-prcsident primer, que és el director general 

competent en materia de biblioteques; el vice-president se- 
gon, que és el president de 1’Institut d’Estudis Catalans, i el 
vice-president terccr, que és el director de la Biblioteca dc 
Catalunya. 

c)  Els vocals següents, nomenats pel conseller de Cultura: 
- Els directors de les diferents unitats de la Biblioteca de 

- Quatre vocals a proposta del director general competent 

- Dos vocals a proposta de I’Institut d’Estuáis Catalans. 
- Dos vocals a proposta del Consell Interuniversitari. 
- Un vocal a proposta de I’Ajuntamcnt de Barcelona. 

tegrat per: 

Catalunya. 

en matteria de biblioteques. 
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- Un vocal a proposta dcl Colkgi Oficial dc Biblioteca- 

d) Un sccretari, amb YCU i sensc vot, quc 6s un funcionari 

2. El Consell Rector tk per funcions: 
a) Aprovar anualment cl pia d’ actuació, la memisria sobrc 

la gcsti6 i l’avantpryjccte de prcssupost. 
h) Exercir l’alta direcció de l’cntitat i supervisar-ne I’ac- 

tuaci6. 
c)  Proposar I’estructura orghnica i la plLmtilla dc pcrsona1. 
d) Acceptar Ics donacions, cls llegats i les hcrkncies. 
c )  Acordar la creslcid dc nous brgans de gesti6 pcr a un 

t) Dcliherar i informar sohrc els assumptes que el prcsi- 

ris-documcn tal i s tes de Catal un ya. 

tic la Ribliotcca de Catalunya. 

millor funcionament de la Biblioteca de Catalunya. 

dent sotmeti il la scvii consideració. 

Article 15, Director 

I31 director de la Biblioteca de Catalunya, que és nmncnat 
pcr decret, ti: per funcions: 

a) Bxcrcir la dirccci6 dc I’eentitat, establir les directrius 
t h i q u e s  per a la prestací6 de serveis i fixat- els criteris gc- 
nerals d’organitzacib. 

b) Representar cl’ centre i exercir-nc les accions judicials i 
administrativcs. 

c) Formalitzar cls contractes i autoritzar les despeses. 
d) Nomenar i separar cI personal, 
e)  Coordinar I’activitai de les diferents unitats en quk 

s’estructura la Bihliotcca de Catalunya. 
9 Acordar Ics adquisicions de matcriai bibliogrhfic. 
g) Proposar al Conscll Rector el pla anual d’actuacions, la 

mernbria sobrc la gcstitj i l’avantprojcctc de pressupost. 
h) Qualscvol altra que el Consell Rector li cncomani .i, cn 

general, totes Ics que no hagin cstat assignades expressa- 
ment a altres brgans. 

Article 16. Gerent 

El gerent de la Biblioteca dc Catalunya actua sota la su- 
pervisi6 del dircctor i exerceix les funcions quc siguin fixa- 
des per reglament. 

1 .  Els recursos cconbmics de la 13ibliateca dc Catalunya 
s6n constitu’its per: 

a) Les assignacions corresponents a aquesta entitat autb- 
n o m  consignades cn les llcis de prcssupostas de la Genera- 
litat. 

h) Els ingressos de dret p6hlic i cle dret privat derivats de 
la gcstici dels seus héns i scrveis. 

c) Les subvencions i les aportacions volunthies d’entitats 
i de particulars. 

d] Qualsevol altre quc li  sigui atri huK 
2. La Biblioteca de Catalunya gaudeix de Ics exempcions 

i els beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat. 

Capítol 111 
Fons d’intcrcs nacional 

Article i 8. Decluracici dejhns d’inter2s nacional 

Es poden declarar d’intcrks nacional els fons bi bliogrhfics 
que tcncn un vator cultural espccial integrats en biblioteques 
o cn colkccions. La declaració es fa d’acord amb el procc- 
dirnent cstahlcrt per la legislacili sobre el patrimoni histbric 
i cultural. 

Article 19. &feetes de la declarucici de fons d’interh nacin- 
nul 

1 .  La declaració de fons d’interes nacional comporta per 
als titulars de la biblioteca o fa. cal;lccci6 en quk són custo- 
diats, a mes de les obligacions fixades en la legislitcici sobrc 
patrimoni hist6ric i cultural, les obligacions segiicnts: 

a) Col.labnrar amb la Biblioteca dc Catalunya per li llur 
catalogaci6 i llur inclusió en el cathlecg del patrimoni biblio- 
grhfic corresponent. 

b) Col-laborar amb la Biblioteca de Catalunya per a llur 
conscrvació i llur difusió. 

2. Pcr al compliment de les obligacions que cstableix 
l’apartat 1 ,  cls titulars de Ics bibliotcqucs i coldeccians han 
dc rebrc el suport t h i c  i ccanbmic de la Biblioteca de Ca- 
t alun ya. 

Article 20, Putrimoni bihliognific de les hihlintcques plibli- 
ques de titularitat estatal 

1 .  Es declarcn ci’intcxEs nacional els fons quc tenen valors 
histbrics o culturals rcllevants conscrvats a les biblioicqucs 
públiques de titularitat cstatal de Barcelona, Girona, Llcida i 
T aragona. 

2. Les hibIioteyucs a qui? fa rcferkncia l’apartat I s’han de 
conrdinar i han de col4aborar amb la Biblioteca dc Catalu- 
nya, en cls termes que cstableix I’article 29. I. 

x 
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Títol tcrccr 
El Sistema de Lectura Pliblica dc Catalunya 

Capitol 1 
Definicih, hmhit i estructura 

Scccici primera 
Normes generals 

Article 21. Definiciri del Sistema de Lectura Pública 

tres d’enscnyatncnt no universitari. Si cl titular és la Genc- 
ralitat, cal I’informe favorable previ del Departament d’En- 
senyament. 

Article 24. Registre de les biblioteques del Sistemu de tec -  
turu Pública. 

El Departament dc Cultura ha de portar un registre actua- 
litzat de Ics biblioteques que constitueixen el Sistema de 
Lectura Pfiblica. 

El Sistema de Lectura mblica és el conjunt organitzat de 
serveis de biblioteca pública dc Catalunya. 

Article 25. Integracid d’una hibliotecu en el Sistema de 
Lectura Pi4 bl ica 

Article 22. Concepte de biblioteca pública 

1.  Es consideren biblioteques pljbliques Ics biblioteques 
que disposen d’un fons general, ofcreixen un ampli ventall 
de serveis informatius de tipus cultural, educatiu, recreatiu i 
social i són accessibles a tats els ciutadans, tant al conjunt 
del públic en general corn a determinats grups d’uusuaris. 

2. Les biblioteques públiques han d’oferir llurs presta- 
cions bhsiques de manera lliure i gratui’ta i han. dc prestar 
serveis diferenciats per a adults i per a infants. 

3. Les biblioteques públiques, en coordinaci6 amb els ser- 
veis d’assistgncia social de cada localitat, han de facilitar cl 
servei de préstec als lectors impossibilitats de sortir de llur 
domicili i oferir serveis bibliotecaris als hospitals, les prc- 
sons, les residbncies i els centres d’acollirncnt de la localitat 
respectiva. 

4. Les biblioteques públiques han de donar resposta a les 
necessitats d’aquells quc tenen dificultats per a la Icctura, 
amb llibres sonors i altres documents Mio-visuals o amb 
altrcs materials impresos pensats per a facilitar la lectura. 

5. Els fons de les biblioteques pdbliques són de lliure ac- 
cés i susceptiblcs d’ésser deixats en préstec. Aixb no obs- 
tant, quan 6s necessari per raons de seguretat i conscrvació, 
es pot limitar l’accés a una part d’aquests fons. 

Article 23. Biblioteques que integren el Sistema de Lectura 
Pública 

1 .  Formen part del Sistema de Lectura Pública: 
a) Totes ics biblioteques piibliqucs de titularitat pública. 
h) Totes les biblioteques públiques de titularitat privada 

que hi siguin integrades, amb la conformitat prhia del titu- 
lar del centre, i que hagin subscrit un conveni amb ]’ajunta- 
ment corresponent. 

c )  Les biblioteques de titularitat estatal gestionades per la 
Generalitat, sens perjudici de la normativa estatal que les 
afccta. 

2. Excepcionalment, si les necessitats del Sistema de Lec- 
tura Pfiblica ha requereixen, i amb la conformitat prkvia del 
titular, hi poden ésser integrades les biblioteques dels cen- 

La integració d’una biblioteca en el Sistema de Lectura 
Pdblica es fa per resolució del conseller de Cultura. La rcso- 
luci6 ha d’cspecificar el tipus de biblioteca, d’acord amb la 
classificaci6 establerta per i’articlc 3 1.1, i s’ha de publicar 
en ei Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Articlc 26. Condicions 1’ efectes de la integrtluid d’una hi- 
hlioteccl en el Sistema de Lectura Púhlicu 

1 .  Totes les biblioteques integrades en el Sistema de Lcc- 
tura Pública s’han d’ajustar als reglaments dictats pcl Go- 
vern dc la Generalitat, sens perjudici del que cstableix 
I’ articlc 23.1 .c. 

2. La integració d’una biblioteca en el Sistema de Lectura 
P6blica dóna dret a accedir als servcis de suport a la lectura 
pbblica. 

Article 27. Inspecciú del Sistema de Lectura Pública 

1. Tots cls centrcs integrats en el Sistema dc Lectura PÚ- 
Mica tenen el deure de facilitar al Departament de Cultura la 
infomacici que els soldiciti pcr comprovar el compliment de 
la normativa vigent, i han dc permetre l’accés i l’actuaci6 
dels inspectors del Departament. 

2. Si de la inspecci6 d’una biblioteca integrada en el Sis- 
tema dc Lectura Pública es desprh que no compleix la nor- 
mativa a quk fa referkncia l’articlc 41.a)’ el titular dc la 
biblioteca ha d’adoptar les mesures correctores que cstablei- 
xi el Departament de Cultura; altrament, el titular de la bi- 
blioteca perd el dret cl’accés als serveis dc suport a la lectura 
priblica. 

Article 28. Mapa de la Lectura Pública de Catalunya 

1.  El Departament de Cultura elabora i manté actualitzat 
el Mapa de la Lectura Pliblica dc Catalunya, en el qual 
s’han de recallir les necessitats de la lectura pública i esta- 
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hiir cl tipus dc servei que correspon a cada població. EI Ma- 
pa de la Lcctusa Pfiblica i les modificacions que s’hi fan són 
aprovats pcl Govern de la GcncraIitat, un cop escoltat cl 
Conscll de Biblioteques i Ics associacions rcpresentattivcs de 
I’Adininistraci6 local de Catalunya. 

2. Lcs inversipns que duguin a terme les diferents admi- 
nistracions públiques cn equipaments bibliotccaris s’han 
d’ajustar a les previsions j cls criteris cstahlerts cn el Mapa 
de la Lectura Pública. 

Article 29. Personal de les hiblioteques del Sisfeema de k c -  
turu Piihliuu 

B. Les biblioteques del Sistema CIC Lcctura Pública han de 
tcnir el personal suficient, amb la gualificaci6 i el nivell tkc- 
nic que exigeixin les funcions que tingui assignades, 
d’xord amb el que cstaldeix cl Mapa dc la Lectura Pública. 

2. Les condicions professionals dcl persona1 tccnic de les 
biblioteques clcl Sistema dc Lectura Nblica s’ han de dcter- 
minar pcr reglamcnt. En tot cas, exccpte en Ics biblioteques 
filials, ha d’hser bibliotecari titulat el director de la biblio- 
teca, almenys. 

14 Dcpaitamcnt de Cultura, per garantir la catalogai6 
unificada i compartida dc tots els fons tic les biblioteques 
integradcs cn el Sistcrna dc T,cctura Pfihlica i el concixc- 
ment mutu de llurs fons, coordina i gestiona el Cathlcg 
Col-lectiu dc In Lectura Pública. 

SecciiS segona 
Organitzaciri del Sistema de 

Lectura Pública de Catalunya 

ques centrals urbancs i cle Ics biblioteques quc hi estan vin- 
culades, d’acord amb el que estableix el Mapa dc la Lectura 
Pública, i els donen asscswrarncnt i suport. Si ho acunscllcn 
mons dc carhckr demogrkfic o territorial., cl Mapa de 2rz 
Lectura Pública pot detct-minar 1 ’cxistkncia dins una matei- 
xa comarca de mks d’una biblioteca amb funcions de biblio- 
teca ccntral comarcal. 

2. Les bibliotequcs centrals comarcals presten, a més, a la 
ciutat on tcnen la seu, cls serveis propis de la biblioteca ccn- 
tral urbana o de la biblioteca local. 

3. IA gcstid de Ics biblioteques centrals comarcals corres- 
pon al consell cornarcal i a l’ajuntament del municipi on t@ 
la SCU la biblioteca, cls quals, a aquest cfectc, han d’acordat- 
els critcris de col~laboraci6 en els tcrrnes bhsics que siguin 
fixats per rcglamcnt. 

Article 33. Bihlioteeques centrals urbanes 

I .  Les bibliotequcs centrals urbanes coordinen les altres 
bibliotequcs i els serveis bibliotecaris mbbils dcl terme mu- 
nicipal, d’acord amb cl que estableix el Mapa dc la Lectura 
P6blica, i els donen asscxsoramcnt i suport. 

2. En les ciutats dc més de truita mil habitants que no tc- 
ncn biblioteca ccntral comarcal hi ha d’havcr una Iibliatcca 
ccntral urbana. En cada districte de ia ciutat de Rarcclona hi 
ha d’haver un centrc bihliotccwi que compleixi les condi- 
cions exigidcs a les bibiiotcyues centrals urbanes i n’assu- 
mcixi les funcions, sens perjudici de la cnnrdinaci6 que, cn 
funcions de biblioteca central, ha d’cxercir la bihliotcca es- 
tatal dc Rarcclona. 

3 . 1 , ~ ~  bibliotcques estatals de Girona, Lleida i Tarragona 
poden, amb I’acorci prcvi entre I’Rdtninistrxi6 dc la Genc- 
ralitat i I’&juntamenl, fcr les funcions dc bibliotcca ccntral 
urbana dc les ciutats on tencn ln seu. Per la seva banda, la 
biblioteca cstatal dc Barcelona fa Ecs funcions dc bibliotcca 

, 

central que establcix l’apartat 2. 

Article 31. E.vfructuru del Sistema de Lectura Piihlicu 
Article 34. Bihlioteyues locals 

i. El Sistcrna de Lectura PLiblica dcfincix els scgücnts tipus 

a) BibIiotcqiies centrals comarcals. 
h) 13ibliateques centrals urbanes. 
c) Biblioteques locals. 
d) Ribliatcques filials. 
e) Scrveis bibliotecwis rnbhils. 
2. Completcn l’cstructura d d  Sistcrna de Lectura Pública: 
a> Els serveis de suport a la lcctura pública. 
b) Les comissions de lcctura p6blicu. 

de biblioteca i dc serveis bibliotecaris, segons llur í‘uncili: 

Article 32. Rihliotegues centruls comarcals 

1 .  Les biblioteques ccntrals comarcals coordinen la resta 
de bibliotequcs de la comarca, a cxccpci6 dc les Iibliote- 

1 .  Les bibliotequcs locals, que són Ics que compleixen les 
condicioncs ncccssirics per a prestar el servei de lectura pú- 
blica en una &rea determinada, coordinen llur gctivitat amb 
la biblioteca central cornarcal o amb la biblioteca central ur- 
bana corresponent i poden donar suport a biblioteques fi- 
lials. 

2. En cls municipis de més de cinc mil habitants hi ha 
d’haver una biblioteca local, 

Article 35, Bihliotequesfilials 

Les biblioteques €ilials presten serveis de lectura p6blica 
amh el S U P O ~ ~  d’una biblioteca local, d’una biblioteca cen- 
tral urbana o d’una biblioteca ccntral comarcal. 
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Article 36. Serveis bibliotecaris mbbils 

Els serveis bibliotecaris mbbils, que depenen d’una hi- 
bliotcca central comarcal o d’una bibliotcca central urbana, 
tenen com a finalitat d’ofcrir el servei de lectura p6blica en 
Z O ~ C S  on no hi ha un punt de scrvei esthtic. 

Article 37. Serveis de suport u la lectura pública 

1. Els serveis de suport a Ia lectura pliblica presten assis- 
tkncia i cooperació a les biblioteques del Sistema de Lcctura 
Pública. 

2. Els serveis nacionals presten suport en els hmbits se- 
giicnts : 

a) Assessorament i collaboraci6 en i’adquisició de fons. 
b) Caordinaci6 i gest% del Cathieg Coklectiu de la Lectu- 

c )  Investigaci6 biblioteckria i formació permanent i reci- 

d) Promoci6 de les biblioteques. 
e) Coordinaci6 dels servcis regionals. 
3. Els serveis regionals presten suport en cls hmbits se- 

a) Adquisici6 de fons. 
b) Provei’ment de catalogaciii centralitzada. 
c )  Elaboracici del Catueg Col-lectiu de la Lcctura Pfiblica. 
d) Tnformaci6 bibliogrhfica i documental selectiva. 
c) Tractament dc fons duplicats i sobrers. 
0 Redistribució del fons. 
g) Coordinació del prkstec interbibliotecari i de fons de 

h) Suport tkcnic i informhtic a les biblioteques. 

ra Pública. 

clatge del personal. 

güents: 

suport al préstec. 

Article 38. Comissions de lecturu pública 

1 ,  En cada comarca i en cada municipi que compta amb 
una biblioteca central urbana hi ha una comissi6 de lectura 
p6blica. , 

2. La determinació de la composici6 i cl rkgitn de funcio- 
nament de les comissions dc lectura pública correspon al 
consell comarcal o a I’ajuntament respectius, En tot cas, les 
comissions d’gmbit camarcal s6n presidides per un repre- 
sentant del consell comarcal i les d‘hmbit local per un repre- 
sentant dc l’ajjuntament, i n’ha de formar part el director de 
la biblioteca ccntral comarcal o de la biblioteca central ur- 
bana, respectivament. 

3. Les comissions de lectura pública tenen per funcions: 
a) Col-laborar amb la biblioteca ccntral corresponent en el 

b) Analitzar les necessitats d’equipamcnts o de serveis de 

c) Programar activitats de promoció i cstímul de l’ús de 

d) Coordinar l’actuaci6 de les biblioteques públiques i es- 

compliment de les scvcs comeses. 

la comarca o el municipi respectius. 

les biblioteques. 

colars. 

e )  Qualsevol altra quc cls assignin el conscll comarcal 13 

1’ ?juntament corresponents. 

Capitol T I  
Cempctbncies de les diferents 

administracions pÚ Miques 

Secci6 primera 
Compethdes de les entitats locals 

Article 39. Compet2ncies dels municipis 

i .  Corresponen als municipis les cornpetkncies segiicnts: 
a> Crear, regular, organitzar i gestionar les bibliotequcs 

de titularitat municipal, d’acord amb les normes establertes 
per llei o pcr reglament i d’acord amb cl Mapa dc la Lcctura 
Piiblica. 

b) Coordinar i promourc la lectura p6blicn en CE municipi. 
2. Els municipis de cinc mil habitants o més han de pres- 

tar el servei dc biblioteca local ¡ els municipis de menys de 
cinc mil habitants han de rcbre ei suport de la comarca rcs- 
pcctiva en la prestació del servei de lectura pública. Els mu- 
nicipis de més de trenta mil habitants han de presvm el 
servei de lectura pública de manera descentralitzada, 
d’acord amb el Mapa dc la Lectura Pliblica. 

3. En el cas dc les biblioteques centrals comarcals, els 
municipis on aquestes tenen la scu s’han de fcr chrrcc dcl fi- 
nanGamcnt de la part de les despcses d’instal.laci6, manteni- 
ment i personal que correspon a la funció local d’aquestcs 
biblioteques. 

4. Les obligacions yuc estableix l’apartat 2 podcn ésser 
prestades pcr biblioteques dc titularitat municipal o bé 
per altres bibliotequcs del Sistema de Lectura P6blicu 
amb les quals el municipi hagi establert un conveni de 
c o 1.1 ab o rac i 6 

Article 40. Crmpet2ncies de les comarques 

i. Corresponen a les comarques Ics cornpetencies se- 
güents: 

a) Prestar el servei de lectura pública d’abast supramuni- 
cipal, regulat a I’article 32, i prestar-lo tambk, subsidihria- 
ment, en els municipis de menys de cinc mil habitants. 

h) Donar suport als municipis per a la prcstaci6 dels ser- 
veis bibliotecaris, d’acord amb els ajuntaments. 

c) Coordinar i promoure la lectura pública a la comarca. 
2. En tot cas, les comarques han de: 
a) Fer-se chrec del finanpment de la part dc les despeses 

d’instal.laci6, manteniment i pcrsonal que correspon a la 
funció comarcal de les biblioteques centrals comarcals i par- 
ticipar en llur gestió. 

b) Organitzar els scrveis bibliotecaris rnbbils que siguin 
nccessaris. 
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Secci6 segona 
Cornpcthcies dc I’ Administraciri 

de la Generalitat 

Article 41. Compethuies de I’Administracio’ de la GePzera- 
litu f 

Corrcsponen a I’hdministració de la Gmcmlitat Ics com- 
pclkncics següents: 

a) Dictar els rcglamcnts que regeixen els difcrents aspcc- 
tes de la lectura p6blica i, espccialmcnt, regular les materies 
scgiients: 
i a. Personal. 
2a. Condicions tkcniques dc Ics infrastructures. 
3a. Bases generals i funcionament de la gestiii bibliotech- 

4a. Catalogaci6 i classificació dels fons. 
Sa. Coordinaci6 dc les hfhiioleques intcgrndcs en el Siste- 

ha. Mantcnimcnt del Cat;dcg Col.lcctiu dc la Lectura PÚ- 

h) lnspcccionar el cornpliment d’ayuesta Llei i de la nor- 

c) Reconkixcr la intcgracic‘, d’una biblioteca en el Sistema 

cl) Elaborar i mantenir el Mapa dc la Lectura Pública. 
e) Establir cls criteris per a I’elaboraci6, i cl tractanicnt 

9 Prestar scrveis dc supcirt a la lcctura pública. 
g) Fomentar la lectura pública. 

ria. 

ma dc Lectura Pública. 

blica. 

mativa quc la desplcga. 

dc Lectura Pfíblica, i mantcni r-nc la classificació, 

postcrior, d’cstadistiques relatives a la lectura pliblica. 

Article 42. Accin’ de.fornent 

El Dcpartamcnt de Cultura ha d’cstablir anualment un 
programa d’ajuts a les hibliotcques, especialmcnt per a do- 
tar-les d’infrastructura, construir-nc de noves i renovar i am- 
pliar Ics existents. Aquest programa, quc ha dc tcnir en 
coinpte les dctcrminacions del Mapa de la Lectura Mhlica, 
s’integra cn el Pla únic d’obres i serveis dc Catalunya, 
d’acord amb el que estableix la disposició addicional quarta. 

Títol quart 
Biblioteques univessi thries, 

dels centres d’ensenyament no 

2. Les bibliotequcs univcrsithriex cs coordincn amb la resta 
del Sistema Bibliotecari, pcr rnitjh de la BibIiotecsl de Catalu- 
nya, pet que fa a la catalogacih, al prhtec intcrbibliotccari i a 
la prcrtcccid dcls fons dc valors histbrics o cuiturals rcllevants, 
sens perjudici d’altrcs formes de coordinacici que puguin esta- 
blir amb altres hibliotcques per a serveis coInuns. 

Article 44. Sibliortcques dels centres h’ensenyument no uni- 
versitari 

1 .  Les hihliotcques dels centres cl’cnscnyarnent no  univcr- 
sitari proporcionen el material necessari per al compliment 
de llurs funcions pedagbgigues, faciliten I’accis a la cultura, 
cduquen l’alumnc cn la utilitzaci6 de llurs fons i l i  pcrrneten 
dc comylcmentar i ampliar la seva formaci6 i cl seu llcure. 

2. En cls ccntres d’ensenyamcnt no universitari s’ha d’es- 
tablir una biblioteca escolar, com a part integrant dc I’en- 
scnyament i en col.laboraci6 amb el Sistema dc Lcctiira 
Pública. 

3. Les normes cspecífiyucs sobre I’orgmització, 1’ activi- 
tat i el finanqamcnt cle Ics biblioteques dcls centres públics 
d’ensenyarnent no universitari han d’ésser fixades per rcgla- 
ment. 

Article 45. Biblioteques especialitzades 

1 I S6n biblioteques especialitzades Ics bibliotequcs que 
contelien un fons ccntrat principalment en un camp cspccí- 
fic del coneixement. 

2. Lcs biblioteques especialitzades, quc poden esser dc ti- 
tularitat pliblica 11 privada, prestcn servei pliblic amb les rcs- 
triccions quc cls s6n prbpies i es coordinen amb la resta del 
Sistema Bibliotecari en els termes que estableix I’article 
43.2 pcr a les bibliolequcs univcrsitiiries. 

Titol cinquk 
El Consell de Bibhtequcs 

Articlc 46. Composiciri i juncions 

I .  El Consell dc 13ihliotequcs k s  I’hrgan congultiu i asses- 
sor dc I’Administraci6 de la Generalitat en les mathies rela- 
cionades amb el sistema bibliotecari de Catalunya. La 
eiirnposicici del Conscll s’hha d’establir per reglament. 

2. El Consell de Bibliotequcs té per funcions: 
i 

universitari i especialitzades a) Informar sohre els projectes de disposicions generals 
en rnatkria de biblioteques i sobre el Mapa de la Lectura Pú- 
blica de Catalunya. 

b) Informar sobre la declaraci6 dels fons bibliogrkfics 
d’interks nacional. 

c) Suggerir iniciatives per a la millora del funcionament, 
l’organitzaci6 i la coordiiiacici del sistema bibliotecari de 

Article 43. Biblioteques univarsithries 

1 . Les hibliolcques universitkries recullcn fons bihliogrh- 
fics especialitzats i presten scrvei als universitaris i als in- 
vcstigadors i, mi b l’autoritzacici previa del ccntre, als 
particulars que ho demanin. Catalunya. 
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d) Assessorar l’Administraci6 de la Gencralitat en les ma- 

3. El Consell de Biblioteques s’ha dc reunir scmprc quc 
t2ries que sbn objecte d’aqucsta Llei. 

sigui necessari i, com a minim, L m  cop cada sis mesos. 

Difiposicions addicionals 

Primera. ‘Tramfer&ncia de serveis de les diputacions p m -  
vi PE c ia 1 s 

1 .  Les biblioteques i els serveis bibliotecaris dependents de 
les diputacions pvincials de Barcelona, Girona, Lleida i Ta- 
rragona s6n transferits a la Generalitat o als consells comarcals 
del territori on tenen la seu. En cas que l’abast i les característi- 
ques de Ics biblioteques o els serveis ho justifiquin, la Comis- 
si6 Mixta establerta per l’article 5 dc la Llei 511987, del 4 
d’abril, del rkgim provisional dc les competkncics de les dipu- 
tacions provincials, pot acordar que siguin transferits a un 
ajuntament. Tarnb6 es pot aplicar, si les cmacteristiques de les 
biblioteques o els serveis ho justifiquen, la disposicili contingu- 
da en I’article 8 de la dita Llei S A  9x7. 

2. Queden exclosos de la. transferhcia a qu& es refereix 
I’apartat 1 els scrvcis que integrin el nucli essencial de l’au- 
tonornia provincial i els quc derivin de les cornpetencies 
d’assistkncia i de cooperaciti jurídica, cconbrnica i tecnica 
que corresponcn a les diputacions provincials d’acord amb 
el que estableixen la Llei reguladora de les bases del regim 
local i la legislació de rkgim local de Catalunya. 

3. La Comissi6 Mixta ha de fixar, en el termini d’un any, 
els mitjans personals i matcrials i els rccursos quc han d’és- 
ser traspassats corn a conseqükncia de la transferhcia a quh 
cs refereix l’apartat I ; a manca d’acord de la Comissi6 Mix- 
ta, s’ha d’aplicar el quc disposa l’article 5 de la Llei 51 1987. 

4. Per a la determinació de 1’AdministraciÓ destinathria 
de cada transferhncia, la Comissi6 Mixta s’ha d’atcnir als 
criteris següents: 

a) L’interhs nacional o local de la biblioteca o cl servei. 
b) La racionalitat global de l’organi tzacib bibliotechria de 

c )  Els criteris establerts per I’article 3 de la Llei 5/1987. 
5. En virtut de ]’apartat I, la Biblioteca de Caíalunya és 

transferida a la Generalitat. La Comissi6 Mixta ha de determi- 
nar els mitjans persónals, cconbmics i materials que, per a fer 
efectiva aquesta transfertmcia, han $’&ser transferits de la Di- 
putació de Barcelona a la Generalitat. La transferhcia de la 
Biblioteca de Catalunya implica la supressiii del Consorci de la 
Biblioteca de Cataiunya, els drets i deures del qual seran su- 
brogats per l’cntitat autbnoma Bibliokca de Catalunya, sens 
perjudici de la titularitat dels b6ns afectats a la Biblioteca. 

C ata1 u n y a. 

Segona, Tran.yfer2ncies de la GePzeralitat II les comarques 

El Govern dc la Generalitat ha de transferir per decret als 
consells comarcals els mitjans personals i materials neccssa- 

ris per it l’exercici de Ics funcions que fins a I’entrada en vi- 
gor d’aquesta Llei exercia la Generalitat i que, segons la 
present Llei, corresponen a Ics comarques. 

Tercera. Termini d’elahorucid del Mapa de lu Lectura PÚ- 
Mica 

EI Dcpartarnent de Cultura ha de tcnir elaborat en el ter- 
mini d’un any dc l’entrada en vigor d’aquesta Llei el Mapa 
dc la Lectura miblica de Catalunya. 

Quarta. Subvencions extraordind ries 

En les convocatbries per a la €ornulaci6 del programa es- 
pecífic de biblioteques dcl Pla iinic d’ohres i serveis de Ca- 
talunya dels vuit anys següents a l’cntrada en vigor 
d’aquesta Llci, cl Govern ha de preveure la concessi6 de 
subvencions cxtraordinkrics, d’acorci amb l’article 5 dc la 
Llei 2311987, del 23 de descrnbre (per la qu;d s’cstableixen 
els criteris dc finangamcrit del Pla Únic d’obres i serveis de 
Catalunya i les bases per a la selecci6, la distribuci6 i el fi- 
nangamcnt de les obres i els serveis a inclourc-hi), per a la 
construcci6 i l’adequaci6 dc bibliotcqucs, atenent I’ abast del 
servei que presta la biblioteca i la capacitat cconbrnico-fi- 
nilnccra del municipi. 

Cinquena, integrucin’ d’ojki en el Sistema de Lectura Pú- 
blica 

Les biblioteques públiques de titularitat pública que esti- 
guin en funcionarncnt a l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
s’han d’iintegrir d’ofici en cl Sistema dc Lectura Pública dc 
Catalunya. 

Disposicions transithies 

Primera. Depend2ncia funcional deis fwcionaris adscrits a 
bibEiotey~tes pdbliqides 

Els funcionaris de la Gencralitat i dc les diputacions quc , 

presten llurs serveis en bibliotequcs centrals comarcals, hi- 
bliotequcs centrals urbanes o bibliotcqucs locals de titulari- 
tat pública depenen funcionalmcnt del consell comarcal o 
l’ajuntament carresponcnts, sens perjudici de la dependkn- 
cia orghnica i dcl manteniment de tots els drets que els co- 
rresponen com a funcionaris de la Generalitat o de les 
diputacions. Aquesta situaci6 es mantindrh fins que no 
s’aprovi la nova legislació sobre la t‘unciri pljblica dc Cata- 
lunya, que ha dc regular, d’acord amb la nova ordenacirj te- 
rritorial, el regim del personal transferit als cunsells 
comarcals i als municipis. 
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Segona. Kegralncin’ del: CnnseEl de Biblioteques 

Mentrc cl Govern CIC la Gciieralitnt no cstructurarh el 
Consell dc Bibliotequcs i en regularh el funcionarncnt, con- 
tiiit~arh vigent cl Decret 17811 988, del i9  dc juliol, pei qual 
s’cstructum cl Conscll dc Bibliotcqucs i es rcgula el seu 
fiincionamcnt. 

Mentrc no cs dugui a teme la divisi6 dcl tcnitori de Ca- 
talunya en regions, la prcstaci6 dels servcis regionals de sti- 
port a la lectura pfiblicn regulats per l’articlc 37.3 ha d’ésser 
duta a terme pel Dcpmtament de Cultura i Ics diputacions 
provincials. Els scrveis que hagi dc prestar cada administra- 
ció han d’ésser dctcrrninats per reglamcnt pcl Govcrn de la 
Generalitat, d’acord amb el que disposen aquesta Llci i la 
lcgislaci6 de rEgirn local. 

Les biblioteques existcnts a I’cntrada en vigor d’aquesta 
Llei quc hi estiguin subjcctcs s’hi han d’ajustar en cl tcnnini 
dc cinc anys dc la dita entrada en vigor. 

Disposició deragatbria 

Es deroguen la Llci 31198 I del 22 d’abril, de hibliote- 
(lues, i cl Decret 165/1981, del 19 de juny, dc crcaci6 dc 
I’hstitut Catal5 de Bibliografia. 

Palau de2 Parlament, 3 de mar% de 2993 

La sccretiria tercera 
Flora Sambra i Villarroya 

E1 president dcl Parlament 
Joaquim Xicoy i Rasscgoda 

1. 
1.10. 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CIBSES EN L A  IWRMULAGIÓ 
Resolucions . ~ - - -  

RESOLUCIb 61/IV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LES PRIORITATS 
W A C C I ~  DEL GOVERN EN M A T ~ R J A  DE DROGOI)EPEND~NCIA 

ADOPlADA PER LA COMlSSIÓ DE POLiTICA SOCIAL EL DIA 20 DE PEBRER DE 1993 
(DSPC-c, 44) 

La Comissi6 de Política Social, en scssió tinguda el dia 
I O dc .febrer de 1993, ha estudiat el tcxt dc la Proposicili no 

CIC llci sobre Ics prioritats d’accih del Govern CII matteria dc 
drogodependbncia, prcscntada per tots cls grups parlamcnta- 

Finalment, d’acorri amb I’article 135 del Rcglarnent, ha 
lis (Rcg. 43 13). 

adoptat la scgiient 

RBSOtUCT6 

El Pclrlamcnt de Catalunya, en relacili amb la prohlemkttti- 
cii cle les drogodepcndbneies, insta. el Govern de la Generali- 
tat a: 

I . Promoure la coordinaci6 intcrdepartamental dins la 
Gcncralitat i la coordinació amb altres hrecs d’intcrven- 
cici. 

2. Potenciar la coElahoraci6 amb cls ajuntameqts, cn 
1’Bmbit de la prevenci6, i’assisthcia i la reinscrcici. 

3. Aconseguir acords que pernictin d’impulsar platafor- 
mes de participaci6 de Ics organitzacions no govcrnamen- 
tals i dc les assuciacions ciutadanes i les altres 
organitzacions dcl teixit social quc lluitin contra Ics droga- 
depcndencies. 

4. Proporcionar als agents socials implicats tot cl suport 
necessari pcrquk puguin coklaborar en Ia intcrvcncici sobre 
drogues d’una manera mks eficaq. 
5. Assumir progrcssivamcnt la incorporaci6 del malalt 

drogodependent a I’attencid global dispensada per la xarxa 
assistencial pública, tant pel quc fa als aspectes dc detcccih 
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precoq com pel que fa als aspectes de seguiment de la pato- 
logia orghnica associada. 

l i .  Intcnsificar el suport a tots els professiands dcls ser- 
veis d’atenció primBria i d’altres serveis que ctintacten frc- 
qiientmcnt amb els consumidors de drogues per tal que 
puguin assumir la tasca d’atcnci6 a Ics persones afectades. 

7. Ampliar els programes orientats a disminuir cis rim 
associats al consum de drogues, especialment el risc de con- 
traure la malaltia de irz sida. 

8. Potenciar els programes dc manteniment amb substitu- 
tius d’opiacis COM a fÓrmu¡a de rcspasta a la diversitat de si- 
tuacions en quk es troben les persones afcctades, 

9.a) Potenciar les intervencions globals dirigides a tota la 
població penitencihia, amb I’objectiu de donar-li informa- 
ció i assisthncia adequades. 

b) Intensificar l’oorientaci6 i la informaci6 B dctinguts i rc- 
ciusos, augmentar-nc la motivació pcrquk se sottnctin a 
trslctarncnt i millorar I’ofcrta assistencial, dirigint els majors 
es€orqos a la poblaciij penitenciaria més jove. 

i O. Intensificar cls elctticnts curriculilrs rclaciunats amb 
el coneixement i la prcvenci6 de les drogodcpendkncics, su- 
ta la coordinació del Programa d’educaci6 per ii la salut a 
I’cscolit, el qual, amb aquest objecte, ha d’ésscr potenciat. 

Palau del Parlament, 1 O de febrcr de 1993 

El sccrctari 
Carles Viiias i Serra 

La presidenta de la Comissi6 
Rasa Barenys i Mmtorcll 

RESULUGI~ tiznv DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SORRE LA D I F U S I ~  
ISEL CODI DE CONDUCTA ENVERS L’ASSETJAMFNT SEXUAL ELABORAT 

PEL PARLAMENT EUROPEU I EL CONSELL DE MINISTRES D’EUROJ’A 

ADOPTADA PER LA COMISSI6 DE POLiTXCA SOClAL EL DIA 10 DE FERRER DE 1993 
(DSPC-C, 44) 

co~1ssr6 DE POL~TICA SOCIAL 

La Comissió de Política Social, cn sessió tinguda el dia 
10 dc fcbrer dc 1993, ha cstudiat cl text dc la Proposici6 no 
dc llei sobre la difusió del codi de conducta cnvcrs l’assctja- 
ment sexual claborat pel Parlament Europeu i e1 Conscll de 
Ministres d’Europa, presentada pel Grup Parlamentari d’Ini- 
ciativa per Catalunya (Reg. 6060). 

Finalment, d’acord amb l’articlc 135 del Reglament, ha. 
adoptat la scgüent 

RESOLUCIO 

El Parlament de Catalunya insta cl Consell Executiu a di- 
fondre a Catalunya entre Ics crnpreses, les organitzacions 
empresarials i sindicals, les associacions de doncs, etc., el 
codi de conducta sobre les mesures pcr a afrontar l’assctjrr- 
ment sexual elaborat pel Parlament Europeu i cl Conscll’ de 
Ministres d’ Europa. 

Palau del Parlnmcnt, I O dc fchrer de 1993 

El sccretari 
Carles ViAas i Serra 

La presidenta de la Comissi6 
Rosa Rarenys i Martorc11 



5522 RUTLLETi OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I Nlirn. 92 I I 5  de marq de 1993 

RESOLUGI6 6411IV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SORRE L’AMPLIACI6 
DE EWORAKI l m J s  TRENS DE RODALIA DE LA L~NIA 

RARCELONA - SANT VTCENC DE CALDERS 

ADOPTADA PE13 LA COMISSlÓ DE POLf’l’ICA TERRITORTAL, EL DIA 26 DE FEBRER DE i 993 
(DSPC-C, 55)  

COMlSSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAJ, 

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda cl 
dia 26 dc febrer dc i 993, ha estudiat el text dc la Proposici6 
no dc llei sobre l’anrplixili dc I’horari dels trens de rodalia 
de la línia Rarcclona -- Sant Viccng dc Calders, presentada 
pel Grup Parlamentari Popular (Reg. 4063). 

Finalment, d’acord arn b I’article 1 35 del Rcglmcnt, ha 
adoptat la scgiicnt 

El Parlarncnt de Catalunya insta cl Consell Executiu a 
pIantc.iar davant la Comissi6 Renfe-Generalitat la conve- 
niEncia d’arnpliar l’hmari dels trens de rodalia de la linia 
Barcelona - Sant Vicenq dc Calders, via Vilafranca del Pc- 
ncdks, de manera que puguin ésser utilitzats pels qui acahin 
llurs tasqucs a les deu de la nit. 

Palau dcl Parlarncnt, 26 dc febrer de I993 

ET secretari 
Ramon Espadaler i Parcerisas 

La presidenta de la Comissi6 
Rosa Marti i Coni 11 

RESOLUCI6 65fíV DEC PARLAMENT DE CATALUNYA, SORRE L’ADEQUACI6 
DEL SXi~RVEJ FERROVIARI DE LA LiNlA BARCELONA - SITGES - VILANOVA 
I r,n. GELTRÚ - SANT VICENC JIE CALDERS - TARRAGONA A LA DEMANDA 

SOCIAL DE LA ZONA 

ADOPTADA PER LA COMISSI6 DE POLiTlCA TERRTTORJAL EL DIA 26 DE FEBRER DE 1993 
(DSPC-c, 5 5 )  ’ 

 COMISSI^ DE POL~TICA TBKRITORIAL a) La conven ih i  a d’adcqux el servei fcmoviari actual, 
4 en la linia Barcclona - Sitgcs - Vilanova i la Geltrri - Sant 

La Comissió dc Politica Territorial, en scssi6 tinguda el 
dia 26 de febrcr de 1993, ha estudiat el text dc la Proposicici 
no de llei sobre I’adequacici del servei ferroviari de la línia 
Rarcelona - Sitgcs - Vilanova i la Geltr6 - Sant Vicenq de 
Calders - Tarragona c?. la demanda social dc la zona, presen- 
tada pcl diputat SI*. Joscp Lluk Carod-Rovira, juntamen t 
amb altres quatrc diputats del Griip Pmlamcntari d’Esquerra 
Rcpublicana de Catallunya (Rcg. 4873, i les esmeim pre- 
sentades pels grups parlamcntaris. 

Finalment, d’acord amb I’articlc 135 dcl Reglament, ha 
adoptat la següent 

E1 Parlament de Catalunya insta cl Govcm de la Genera- 

I. Plankjar clavant la dirccció de Renfe a Catalunya: 
litat a: 

ViccnG de Calders - Tarragona, a les ncccssitats: horiuics cc- 
querides per la dcmnnda social existent a la zona, d’acord 
amb els avantatges que comportava I’cxistkncia dc trens sc- 
midirectes. 

h) Que, un cop feta una rcrnodclaci6 conceptuai i subs- 
tancial d’horaris cn el servei dc viatgers, sc n’informi les au- 
toritats de transports de la Gcnerditat de Calalunya i els 
ajuntaments afectats. 

2. Plantejar clavant el Govcm central el trasphs c2 la Gcnc- 
ralitat de Catalunya de la gestili dels serveis de rodalia dc 
Renfe, d’acord amb el que estableix l’articlc 11.9 dc ]’Esta- 
tut. 

Palau del Parlament, 26 dc febrer dc 1993 

El secretari 
Ramon Espadalcr i Parcerisas 

La prcsidenla dc la Comissi6 
Kvsa Martí i Conill 



BUTLLETÍ OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA I Núm. 92 / 15 de mar$ dc 1993 5 523 

RESOLUCI~ t i ~ ~ v  DEL PARLAMENT DE CATALUNYA,, PER LA QUAL FAPROVEN 
LA MEMORIA 1)’ACTIVXTATS I EL COMPTE GENERAL DE LA SINDICATURA DE COMPTES, 

ANNEX A LA DITA MEMORIA, CORRESPONENTS A L’EXERCICX DEL 1991 

ADOPTADA PER LA  COMISSI^, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 
EL DIA 4 DE MARC DE 1993 

(DSPC-C, 5 8 )  

COMISSI6 DE LA SINDICATURA RESOLUCI~ 
DE COMPTES 

El Parlament de Catalunya aprova la Membrifi d’activi- 
tats i cl Cornptc gcneral dc la Sindicatura de Comptes, an- 
nex a la dita membria, corresponcnts a I’cxcrcici del 1991. 

La Comissi6 de la Sindicatura de Comptes, en sessió tim 
guda els dies 2 i 4 de marq de 1993, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pel Grup Parlamentari de Conver- 
gEncia i Uni6 (Reg. 8241) i pel Grup Socialista al Parlament 
de Catalunya (Reg. 8260), subsegüents al debat dc la Mc- Palau del Parlament, 4 de mar$ de 1993 
rnbria anual de la Sindicatura de Comptes i als informes de 
fiscalitzacici que contk (Reg. 3201 1, presentats per la Sindi- El president de la Comissi6 
catura de Comptes. Llibert Cusltrccasas Joan Manuel Sabanza 

Finalment, d’acord amb el que estableix l’articlc 145.5 
del Reglament i el critmi interpretatiu d’aqucst article, del 
17 de novcrnbre de 1992, ha adoptat la següent 

El secretari 

RESOCUCI~ 67 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, PER LA QUAL S’APROVEN 
ELS INFORMES DE FrSCALITZACli) QUE CONTI’: L A  MEMbRIA ANUAL 

DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

ADOPTADA PER LA COMISST6 DE L A  SiNDICATURA DE COMPTES 
EL DIA 4 DE MAR(; DE 1993 

(DSPC-C, 5 8 )  

COMISSI6 DE LA SINDICATURA 
DE COMPTES 

La Comissi6 de la Sindicatura de Comptes, en sessi6 tin- 
guda els dies 2 i 4 de mart; de 1993, ha debatut les propostes 
de resoluci6 presentades pel Grup Parlamentari de Conver- 
gkncia i Uni6 (Reg; 8240) i pcl Grup Socialista al Parlament 
de Catalunya (Regs. 8261, 8262, 8263 i 8264), subsegüents 
al debat de la Membria anual de la Sindicatura dc Comptes i 
als informes de fiscalització que contk (Reg. 3201), presen- 
tats per la Sindicatura de Comptes. 

Finalment, d’acord amb el que cstableix l’article 145.5 
del Rcglament i el criteri interpretatiu d’aqucst article, del 
17 de novembre de 1992, ha adoptat la segiient 

RESOLUCI~ . 

El Parlament de Catalunya aprova cls informes de fisca- 
lització inclosos en la Membria anual de la Sindicatura de 
Comptes: 
- SCF-O1 W91, Administració, Promoció i Gcstió, SA 

(ADIGSA), any 1989, 
- SCF-04 E191, Comissió de Ports de Catalunya, anys 

1987 a 1990, 
- SCF-01 I3192, Institut de Recerca i Tecnologia Agroali- 

menthies (IRTA), exercici 1990, 
- SCF-03 D191, Centre d’Informaci6 i Desenvolupament 

Empresarials (CTDEM), exercicis 1989 i 1990. 

Palau del Parlament, 4 de mnr@ de 1993 

El sccrctari El president dc la Comissi6 
Llibci-t Cuatrecasas Joan ManueE Sabanza 
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RESOLUCI6 W I V  DEL PARLAMENT DK CATALUNYA, PER EA QUAL S’APROVA 
LSINFOI¿ME DE FISCALITTJhCI6 SCF-06 SM1Y2, SORRE LA COMPTAJ3ILITAT 

ELECTORAL CORRFSPQNENT A ms rimccmNs AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
cErxriIwms EL 151m MARCDE 1992 

ADOPTADA PER LA COMISSI6 DE L A  SINDICATURA DE COMPTES EL DIA 4 DE MARC DE 1993 
(DSPC-C, 58) 

CoMTSSI6 DE LA SINDtChTlJRA 
DE COMPTES 

La Comissió dc la Sindicatura dc Cornptcs, en sessió tin- 
guda els dies 2 i 4 de marq dc 3 993, ha debatut Ics propostes 
de resolució presentades pcl Grup Socialista al Parlament de 
Catalunya (Rcg. 82653, stibsegiients al &bat dc l’lnformc 
de fiscttlitzaci6 SCF-O6 SMJ92, sobre la comptahili tat plec- 
tard corresponent a Ics eleccions al Parlament de Catalunya 
celebrades cl 15 de marg de 1992 (Rcg, 5785$, presentat per 
la Sindicatura dc Comptes. 

Finalment, d’acord amb el que estableix I’article 145.5 
del Rcglnment dcl Parlament, ha adoptat la scgiicnt 

RESOLUCI~ 

El Parlamcnt de Catalunya aprova I’Infimne dc fiscalitza- 
ci6 SCF-06 SM/92, sobrc la comptabilitat electoral corres- 
ponent a Ics eleccions al Parlamcnt de Catalunya cclebradcs 
el 15 dc mar9 de 1992. 

Palau del Parlament, 4 de marq de 1993 

El sccretari Ei president de la Comissió 
Llibert Cuatrcc‘hsas Joan Manuel Sahanza 

RESOLTJCI6 69nV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SORRE L’EVITACI6 

A LES PERSONES PER RA6 DE LLIJR PERTINEN(X A UNA IMZTERMINADA RACA 
DE QUALSEVOL TRACTE DISCRIMINATORI DE LA POLICIA AUTONOMICA 

ADOPTADA PER LA COMISSI6 DE JUSTklA, DRET I SEGURETAT CTUTADANA EL DIA 5 DE MARC DE 1993 
(DSPC-C, 60) 

COMTSSIÓ DE JUST~CTA, DRET 
I SEGUWTAT CIUTADANA 

La Comissió de Justícia, Dret i Scgurctat Ciutadana, cn 
sessió tinguda cl dia 5 de maq de 1993, ha estudiat el text 
de la Proposici6 no de llci sobrc l’evitació dc qualsevol trac- 
tc discriminatori de la Policia Rutonhmica a persanes per 
rdii de llur pertincnp n una ’determinada raca, presentada 
pcl G. P. d’Iniciativa per Catalunya (Reg. 5263). 

Finalmcnt, d’ncorcl amb l’articlc 135 del Reglamcnt, ha 
adoptat ia scgiient 

RES OLUCI6 

EI Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
reiterar les orientacions i instruccions donades a la Policia 
Aulonhrnica pcr tal d’cvi tar qualsevol fustigacilj discrimina- 
tbria que faci pensar a les pcrsones objecte de control que se 
Ics hi sotmet a causa cle signes cxtcriors de pertincnp a una 
determinada r a p .  

’ Palau del Parlament, 5 de mar$ dc 1993 

La sccrethria 
Rosa Bruguera 

El presidcnt de la Comissi6 
Joskn Rigol 
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RESOLUCI6 70nV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE IIJ9ASSISTkNCIA 
DE L’ADMINISTRACIi) ALS IMMiGRANi’S QUE HAGIN ESTAT 

OBJECTE D’AGRICSSTONS 

ADOPTADA PER LA COMISSI6 DE JUSTíCIA, DRET I SEGURETAT CWTADANA EL DIA 5 DE MARC; DE 1993 
(DSPC-c, 60) 

C O M I S S T ~  DE JUST~CIA, DRET 
I SEGURETAT CIUTADANA 

RESOLUCTd 

La Comissi6 de Justicia, Dret i Scguretat Ciutadana, en 
sessi6 tinguda el dia 5 de marq de 1993, ha estudiat cl text 
de ia Proposici6 no de llci sobre I’assistEncia de I’Admínis- 
traci6 als immigrants objccte d’agressians, prescníada pel 
G.P. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 5267). 

Finalment, ~’WOI-d amb l’articlc I35 del Rcglament, ha 
adoptat la següent 

El Parlament dc Catalunya insta el Consell Executiu a do- 
nar suport, a-jjut i assistkncia als immigrants que hagin estat . 

objecte d’agrcssions per tal de facilitar-nc la. rccuperació i el 
procés d’integracici a la societat catalana, 

Palau del Parlament, 5 de mar$ de 1993 

La secretliria El president dc la Comissi6 
RQM Bruguera . Joan Rigol 

RESOLUCI6 TllEV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE EL CONTROL 
DE L W Q L U C I ~  DELS ESDEVENIMENTS RACISTES I xelub~oss 

ADOPTADA PER LA COMlSSId DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA Ei, DIA 5 DE MARC DE 1993 
(DSPC-C, 60) 

COMISSH~ DE JUST~CIA, DRET 
1 SEGURETAT CIUTADANA 

La Comissió de Justicia, Drct i Scguretat Ciutadana, cn 
sessi6 tinguda el dia 5 dc marq de 1993, ha estudiat cl tcxt 
dc la Proposicib no de llei sobre cl control de l’cvoluci6 
dels csdeycniments racistes i xcnbfohs, presentada pcl G .  P. 
d’hiciativa per Catalunya (Reg. 5268). 

Finalmcnt, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha 
adoptat la següent 

msoLucIó 

El Parlament de Catalunya insta cl Consell Exccutiu a: 
I ,  Establir, en el marc cie Ics seves compctkncies, un sis- 

tema de seguiment de I’evoluciri dcls esdcvenimcnts dc mi- 
rc racista o xenbfob que es produeixin a Catalunya, inclosos 
els dels grups ultradretans i feixistes i de tots els altres que 
en s6n partidaris o que els promouen. 

2. Prcscntar-li anualment un informe pcribdic cn relaci6 
amb els aspectes esmentats cn l’apartat 1. 

Palau del Pmlamcnl, 5 de marc; de 1993 

La secrctkia 
Rosa Bruguera 

El president de la Comissió 
Joan Rigol 
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ADOlTADA PER LA COMISSlb 1X JUSTíCIA, DRET I SEGURETAT CJUTADANA EI, DIA 5 DE MARC DE 1993 
(DSPC-C, 60) 

COMTSSIÓ DE JUST~CIA, DRET 
I SEGURETAT CIUTADANA 

La Comissi6 dc Justícia, Drct i Seguretat Ciutadana, en 
sessió tinguda ci dia 5 de marq dc 1993, ha estudiat el text 
de la Proposici6 tlo de llci sobic I’objecció de consciencia i 
la transformaciri de 1’actual model de forces annudes, pre- 
sentada pcl diputat Sr. Carles Carnpumno, del G. i’. dc Con- 
vcrghcia i Unici, amb deu altres dipuiats dcl G. P. de 
Converghcia i Uni6, d’ Esquema Republicana de Catalunya 
i dcl G. P. d’hiciativa pcr Catalunya (Reg. 6423). 

Finalment, d’acord amb l’article i35 dcl Reglament, ha 
udoptitt la scgiient 

El Parlament dc Catalunya: 
1 .  Constata quc d’un temps en@ va creixent entre lajo- 

vcntut dc Catalunya el sentimcnt de rebuig a Ics imcs  i ,  per 
tant, I’oposició al carnpIimctit del servci militar obligattori. 

2. Reitcra la seva voluntat d ’ a v a n t ; ~  cn la transformaci6 
dc ]’actual mnodel dc forces armades en un cxhrcit de base 
v o lu n t hri a. 

3 .  Manifcsta la seva preocupacici i inquictud pcr l’exis- 
tkncia dc situacions que comportcn o podcn comportar pri- 
vacicj de llibcrtat per a ciutadans per raons dc conscihcia. 

T., ;i sec cc t hi a 
Rosa nruguera 

Palau dcI Parlament, 5 de mar$ de 1993 

El presidcnt dc la Comissi6 . 
Joan Rigoi 

1 .  TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT o CLOSES EN LA FORMULACX~ 
1.15. Moc i on s 

MOC16 170V DEL PARLAMENT DE CATATJJNYA, SOBRE LA POLiTLCA 
RIEIONABL EUROPEA 

APRQVAIM PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 3 DE MARC DE i993 
(DSPC-P, 43) 

PLE DEI, PARLAMENT 

El Ple del Pulamcnt, en sessi6 tinguda el dia 3 dc marc 
clc 1993, d’acard amb i’articlc 130 i concordants del Rcgln- 
ment, ha clchatut la Moci6 subseglicnt a la interpel4wici al 
Consell Executiu sobre la política regional europea, presen- 
tada pel G. P. de Convcrgkncia i Unih (Reg. 7843, i les cs- 
rncncs prescntadcs. 

Finalment, ci’acrird amh cl que estableixen cls articlcs 
130 i 135 dcl Reglament, ha. aprovat la següent 

El Tractat dc la Uni6 Eurnpca, aprovat it Mslastrictit el 7 
de fc‘cbrer de 1992, preveu a l’articlc i98 la creaci6 dei Co- 
mitb de Ics Regions, cls incnibres del qual hauran d’hscr 
nomenats pcl Conscll pcr unanimitat, a proposta dc 1’Estat 
rnembrc. 

AtEs que s’atorgucn a 1’Estat espanyol vint-i-un mem- 
bres, i atesa I’existhcia en aquest de disset cornunitals autb- 
nomes, amb llurs respectius parlaments autonbmics, elegits 
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per sufragi universal, el Parlament dc Catalunya insta el Go- 
vern de la Generalitat a rcforqar les gcstions realitzades da- 
vant el Govern central per tal quc cada comunitat autbnoma 
tingui un membre a l’csrnentat Cornite, elegit entrc cls scus 
diputats autonbmics O b@ cntre membres del scu govern, i 
per tal que els quatre membres restants s’atorguin a les enti- 
tats locals, fins a l’any 1996, data prevista per a la reforma 

dei Tmctat de la Uni6, amb la creació de dos organismes sc- 
parats, un per a Ics regions i l’altre per als cns locals. 

Palau del Parlarncnt, 3 de rnaq de 1993 

El president dcl Parlarnenl 
Joaquim Xicoy i Basscgoda 

El secrctari primer 
Ramon Camp i Batalla 

MOCIÓ i8nV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA PREVENCLQ 
DEL CANCER GINECOL~GIC I DE MAMA 

APROVADA FEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 3 DE MARC DE 1993 
(Dspc-r, 43) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Plc del Parlament, en scssi6 tinguda cl dia 3 de marq 
de 1993, d’acord amb I’article 130 i concordants del Regla- 
ment, ha debatut la Moc$ subsegüent a la interpdlaci6 al 
Consell Executiu sobre el chcer, prcsentada per la diputada 
Sra. Maite ütgks i Nogués, dcl G. Socialista al Parlament de 
Catalunya (Reg. 789 l)g i les esmenes presentadcs. 

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

’ 

MOC16 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1. Intensificar cls programes dc prevenció del chnccr gi- 

necoIbgic i, de mama a cadascuna de les regions sanithies 
de Catalunya, abans d’un any. 

2. Intcnsificar tes campanyes de difusi6 sobre la impor- 
t h c i a  del diagnbstic precoq del cinccr ginecolbgic i de 
mama. 

3. Continuar la reallitzaci6 dc campanyes dc diagnbstic 
precoq del cancer ginecolbgic i de mama, en la línia dc les 
previsions contingudcs en el Pla dc salut dc Catalunya. 

4. Reduir les llistes d’espera per a la realitzaciii dc mamo- 
grafics o d’altres proves cornplemcntiwics en els casos de 
dilzgnbstic de presumpció del chncer ginecolbgic i de mama. 

Palau del Parlament, 3 de mart; de 1993 

El secrctari scgon 
Xavier Guitart i Uomknech 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda. 

MOCIQ iwrv DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE L~ASSIST~NCIA PSIQUIATRICA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 4 DE MARC DE 1993 
(DSPC-P, 44) 

PLE DEL PARLAMENT M o a 6  

El Mc del Parlament, en sessió tinguda el dia 4 de marG 
de 1993, d’acord amb t’article 130 i concordants del Regla- 
ment, ha debatut la Moci6 subsegüent a la interpellació al 
Consell Executiu sobre l’assistkncia psiquiatrica, presentada 
pel G .  P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 7901), 
i Ics esmenes prcsentadcs. 

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
i .  Continuar el procés previst en la disposició addicional 

primera dc la Llei 1 511 990, del 9 de juliol, d’ordenació xani- 
thria de Catalunya, i en concret el trasphs cfectiu dcls cen- 
tres, serveis i recursos sanitaris de la Diputació de 
Barcelona a la Generalitat, a partir de la negociació cn cucs. 

2. Intensificar l’oferta d’una atenci6 cornplementhria o al- 
ternativa als hospitals psiquihtrics, per a aquclls malalts 
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adults que rcqucreixi n uila atenci6 pcrl longadn, cn centrcs 
de rehabilitació, tallers ocupacimals, clubs d’esplai, resi- 
dhcies o institucions similars. 

3. Intensificar i descnvolupar el reciclatge piguiatric dels 
metges d’atcnci6 primhria. 

Palau del Parhncnt, 4 dc m a q  de 1993 

La secrcthria tercera 
Flora Sanabra i Villarroysl 

EI president dcI Parlament 
Joaquim Xicay i Basaegoda 

1. 
1.20. Interpellacions I-. 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACTÓ 

InEerpcWaciÓ al Consell Executiu sohre ln politica del 
Departament de Renestar Social en relaciii amb els ajun- 
taments de Cntniunya (Reg. 5822; BOPC, 65,3946) 

- Formulada pel diputat Sr. Xavier Snta, del G. Socialis- 
ta al Parlament de Catalunya, i resposta pel conseller de Be- 
nestar Social en cl Ple del dia 3 de mmq de 1993 (DSPC-P, 
43). 

TntcrpeHacih al Consell Executiu sobre politica de joven- 
tut (Reg. 6585; BOPC, 70,4425) 

-- Formulada pel diputat Sr. Joan Puigccrcós, dcl G .  P. 
d’Esquerra Repii blicana de Catalunya, i resposta pel conse- 
ller de Cultura en el Ple del dia 3 de maq de 3993 (DSPC- 
P, 43). 

InterpeHacib al Consell Executiu sabre Ics energles al- 
ternatives (Rcg. 6683; BOPC, 75,441 7) 

- Formulada pel diputat Sr. Jordi Portahella, del G. P. 
d’EEsquerra Republicana de Catalunya, i rcsposta pel conse- 
ller ci’hdfistriíi i Energia en el Ple del dia 3 de mar$ de 
1493 (DSPC-P, 43). 

InterpeHaciii al Consell Executiu sobre la politica de pu- 
licia, de seguretat ciutadana i de proteccih civil (Reg. 
7132; BOPC, ’78,4845) 

- Formulada pcl diputat Sr. Joscp-Lluís Carod-Rovira, 
del G. P. d’Esqucrra Republicana de Catalunya, i rcsposta 
per la consellera de Governació en el PIC del dia 3 dc mar$ 
de 1993 (DSPC-P, 43). 

interpeliaciii al Consell Executiu sobre la política cconh- 
mica davant l’actual situaci6 de l’agsicuitura a CaEaXu- 
nya (Reg. 8058; BOPC, 87,5264) 

- Formulada pel diputat Sr. Josep Ignasi Llorens i To- 
rres, del G. P. Popular, i resposta pel conseller d’Agricultu- 
ra, Ramadcria i Pesca cn el Plc de1 dia 3 dc r n q  dc 1993 
(DSPC-P, 43). 
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 
2.10. Projectes i propostes de resoluci6 
2.10.35. Proposicions no de llei - 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA DrvIsr6 DEL TERRITORI 
DE CATALUNYA EN REGIONS 

(Reg. 271) 

REBUIG DE L A  PROPOSlCI6 
(DSPC-C, 56) 

 COMISSI^ D~ORGANITZACI~ I 
ADMINISTRACT~ DE LA GENERALITAT 

I GOVERN LOCAL 

La Comissi6 d’Organitzaci6 i Administracid de la Gene- 
ralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 2 de maq de 
1993, ha estudiat el text de la Propasici6 no de llei sabre la 
divisió del tcrritari de Catalunya en regions, presentada pcl 
G. P. d’lniciativa per Catalunya (Reg. 27 I ) .  

Finalment, d’acord amb I’articlc 135 del Reglament, ha 
acordat de rebutjar l’esmentada Proposició no dc llei. 

Palau del Parlament, 2 dc r n q  de 1993 

El secretari 
Juli Sanclimens 

El president de la Comissió 
Jaume Camps i Rovira 

PROPOSICIi) NO DE LLEI SOBRE LES BASES PER AL FUTUR NACIONAL 

(Reg. 2W2) 
DE CATALUNYA 

REBUIG DE LA PROPOSlClÓ 
(DSPC-C, 56) 

COMISSld D’ORGANITZACId I . 

ADMINISTRACI~ DE LA GENERALITAT 
I GOVERN LOCAL 

La Comissi6 d’Organitzaci6 i Administració de la Gene- 
ralitat i Govern Local, en sessi6 tinguda el dia 2 de maq dc 
i 993, ha cstudiat el text de la Proposició no de llei sobre les 
bases per al futur nacional de Catalunya, presentada pel G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 2992). 

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha 
acordat dc rebutjar l’esmentada Proposici6 no de llei. 

Palau del Parlament, 2 de marq de 1993 

El secretari 
Juli Sanclimens 

El president de la Comissió 
dauinc Camps i Rovira 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SORRE LA NO-CONSTKUCCId DEL CAMP DE GOLF 
<<MAS MAR&, DINS DEL TERME MUNICIPAL DE ROSES 

(Reg. 3847) 

RETIRADA DE LA PROPOSICI6 
(DSPC-c, 55) 

 COMISSI^ DE POLÍTICA TERRITORIAL 

En la sessi6 de la Comissió de Politica Territorial, tingu- 
da el dia 26 de fcbrer de 1993, cl representant del Grup Par- 
iamcntnri d’Bsqucrra Republicana de Catalunya en la 
Comissió, diputat Sr. Jordi Portabella, ha retirat la I3-oposi- 
citj no de llei sobre la no-construcció del camp de golf &las 
Mar&s>> dins cl terme municipal de Roses (Reg. 3847). 

Palau del Parlament, 26 dc febrcr de i993 

EI secretari 
Ranion Espadalcr i Parcerisas 

Ei prcsident de la Comissi6 
Rosa Marti i Conill 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE Er, PLA DIRECTOR DE SANEJAMENT DE CATALUNYA 
(Reg. 386 1) 

REBUJG DE LA PROPOSIC16 
(USPC-c, 55)  

 COMISSI^ DE POL~TTCA TERRTTORZAL Finalment, d’acord amb F’articlc 135 dcl Rcglamcnt, ha 
acordat de rebutjar l’esmentada Proposicili no de llei. 

La Comissi6 de Politica Territorial, cn sessi6 tinguda el 
dia 26 dc febrer de 1993, ha estudiat el tcxt de la Proposici6 
no de Ilei sobre ci Pla director de sanejamerit de Catalunya 
1992-1998, presentada per la diputada Sra. Rosa Martí i 
pels diputats Srs. Manc1 Nadal, Cclestino Corbacho, Rafael 
Maducño, Joan Oliart, Estevc Tomb i Ramon Vilalta, dcl 
G. Socialista (Reg. 386 i). 

Palau del Parlament, 26 de febrcr dc I993 

La prcsidenta de la Comissi6 
Rosa Martí i Conill 

El secretari. 
Ramon EspadaIer i Pdrcerisas 

PROPOSlCJ6 NO DE LLEI SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ENCREUAMENT 

(Reg. 3862) 
DE LA CARRETERA T 742-7439 A LA SORTIDA D’ALCOVER 

REBUIG DE LA PROPOSICIÓ 
(DSPC-C, 5 5 )  

C O M T S S I ~  DE POL~TICA TERRITORIAL Finalment, d’acord amb i’articlc 135 del Reglament, ha 
acordat de rebutjar l’eesmentada Propasicici no de llei. 

La Comissi6 de Politica Territorial, en sessiri tinguda el 
dia 26 de febrer de 1993, ha cstudiat ei tcxt de la Proposició 
no de llei sobre la modificaci6 de I’cncreuament de la carre- 
tcra T 742-743, a la sortida d’AIcovcr, presentada pels dipu- 
tats Srs. Alfred P6rez de Tudela, Joscp Abell6 i Padr6, Joan 
M. Abell6 i RIfanso, Marti Carnicer i per la diputada Sra. 
Rosa Vandell6s, d c l 6 .  Socialista (Reg. 3862). 

Palau del Parlament, 26 de febrcr de 1993 

La presidenta de la Comissi6 
Rosa Marti i Conill 

El secretari 
Ramon Espadaler i Parcerisas 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRI!: L’ADEQUACI6, L’AMPLLACIÓ I LA MILLORA 

(Reg. 3863) 
DE LES CARRETERES ‘1’-200, T-213 I R-213, DE VALLS A IGUALADA 

REBUIG DE LA PROPOSIC16 
(DSPC-C, 5 s )  

COMXSSI6 DE POLfTICh TERRITORIAL Finalment, d’acord amb 1’,articlc 135 del Rcglamcnt, ha 
acordat de rebutjar l’esmentada Proposici6 no dc llei. 

La Comissi6 de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 26 dc febrer de 1993, ha estudiat el text de la ProposiCE6 
no de llci sobre I’adequacid, l’ampliacid i la millora de les 
carreteres T-200, T-213 i B-213, de Valls a Igualada, pre- 
sentada pels diputats Srs. Alfrcd Perez de Tudela, Josep 
Abell6 i Padr6, Joan M. Abell6 i Alfonso, Marti Camiccr i 
per la diputada Sra. Rosa Vandellcis, del G. Socialista (Rcg. 
3 863). 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 1993 

La presidcnta dc la Comissi6 
Rosa Martí i Conill 

El secretari 
Ramon Espadaier i Farcerisas 

PROPOSXCIb NO DE LLEI SOBRE EL CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA 

(Reg. 3864) 
C-246, EN EL TRAM VALLS-EL VENDRELL 

REBUIG DE LA PROPOSICId 
(DSPC-c, 5 5 )  

 COMISSI^ DE POL~TICA TERRITORIAL Finalment, d’acord amb 1’atide 135 dcl Reglament, ha 
acordat de rebutjar l’esmentada Proposicici no de llei. 

IA Comissió dc Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 26 de febrer de i 993, ha estudiat cl text de la Proposici6 
no de llei sobre cl condicionmcnt de la carretera C-246, en 
el tram Valls-El Vendrell, presentada pcls diputats Srs. Al- 
fred Péez de Tudela, Josep Abell6 i Padr6, Joan M. Abel16 
i Alfonso, Martí Carnicer i pcr la diputada Sra. Rosa Vandc- 
.Ms ,  del (3. Socialista (Reg. 3864). 

. Palau dcl Parlament, 26 de febrer dc 1993 

La presidcnta de la Comissi6 
Rosa Martí i Conill 

El secretari 
Ramon Espadaler i Parcerisas 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA SITUALCI6 ACTUAL DEL TRANSPORT 
DE VIATGERS EN AUTOCAR I SORRE I,’ELIMINACI6 

DE LES EMPRESES CLAN1)ESTLNES 
(Rcg. 4040) 

REBUJG DE LA PROPOSICI6 
(DSPC-C, 55) 

COMISSI0 DE POLÍTICA TERRITORIAL Finalmcnt, d’acord amb l’article 135 dcl Reglament, ha 
acordat de rebutjar l’esmcntada Proposici6 no de llei. 

La Comissi6 dc Política Territorial, en sessi6 tinguda el 
dia 26 de febrer de 1993, ha estudiat el text de la Proposició 
no de Iiei sobre la situaci6 actual del transport de viatgers en 
autocar i sobre l’climinaci6 de Ics empreses clandestines, 
prcscntada per la diputada Sra. Rosa Martí i pcls diputats 
Srs. Manc1 Nadal i Farrcms, Celestino Corbacho, Rafael 
Madueño, Joan Oliart, Estcve Tom& i Ramon Vilalta, del 
G .  Socialista (Reg. 4040). 

Palau del Parlamcnl, 26 de febrcr de 1993 

La presidenta de la Comissi6 
Rosa Martí i Conill 

El secretari 
Ramon Espadalcr i Parccrisas 
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PROPOSICli) NO DE LLEI SOBRE L’ACLARIMENT DE DETERMINADES AFIRMACIONS 

DE JUSTfClA DE CATALUNYA DEL 1991 
(Rcg. 4245) 

FETES m TA M E M ~ R M  DE LA FISCALIA DEL TRIT~UNAL SUPERTOR 

RETIRADA DE LA PROPOSEI6 
(Reg. 8365 / Mesa de1 09.03,93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Saura i Laporta, Portaveu del Grup parlamentari 
d’Jniciativa pcr Cattalunya, miini festa la retirada CIC la propo- 
siciii no de: llei ,sobre l’aclarimcnt de determinades afirma- 
cions fetes en Ia Membria dc la Fiscalia del Tribiinal 
Superior de Justícia de Catalunya, (Registre 4245). 

Palau d d  Parlainent, 4 de marq de 1993 

Joan Saura i Luporta 
Porhveti dcl G. p. d’TC 

anoPosIcr6 NO DE LLEI SOBRE LA REALITZACI~ DWNA AUDITORIA 
A L’JNSTITUT CATALA DE E’INAIVCES PER AL PTCRfODE 1986-1992 

(Rcg. 4246) 

DECATMENT DE LA PROPOSICrÓ 
(DSPC-C,57) 

COMISSI 6 DE LA SINDICATURA 
DE COMPTES 

Proposici6 no de llei resta decaiguda atks el quc disposa 
I’articlc 64.1 dcE Rcglamcnt i el criteri interprctatiu dcl rna- 
tcix de 07.12.83. 

La Cornissiii dc la Sindicatura clc Comptes s’ha reunit el 
dia 2 de marq de i993 a fi d’cstiidiar el tcxt de la Proposici6 
no de llei sobre la rcalitzaci6 d’una auditoria rz I’Tnstitut CR- 
tali dc Finances pcr ai periodc 1986- 1992 (Reg. 4.246)’ prc- 
senttlda pel G.  P. d’hiciativa pcr Catalunya. L’csmentada 

Palau del Parlamcnt, 2 dc marq de 1993 

El president cic la Comissi6 
Joan Manuel Sabanzn 

El secrctati 
Lli bcrt Cuatrecasas 

PROPOSICIÓ NO DE LIJ?J SORRE L’ADJUDICACId, DE LES ORRES DE CONSTRUCCI6 
DE L’IEIX ‘I’RANSVI3RSAL DE LA COMARCA DE LES GARRIGUES 

(Rcg. 4292) 

RETiRADA DE LA PROPOSTCId 
(DSPC-C, 5 5 )  

 COMISSI^ DE POL~TICA TERRITORIAL dicmi6 de Ics obres de constnicci6 de l’eix transversal de la 
comarca dc les Garrigues (Reg. 4292). 

1311 la scssici dc la Comissi6 de Polilica Territorial, tingu- 
da el dia 26 de febrer de 1993, la representant dcls diputats 
Srs. Antoni Siurana, Ramon Vilalta, Joan Ganyct i Santiago 
Ricrtt, dcl Grup Socialista, en Iii Comissió, diputada Sra. 
Maitc ‘IAgks, ha retirat la Proposiciii no de llei sohrc l’adju- 

Palau del Parlamcnt, 26 dc febrer de 1993 

La presidenta dc la Comissió 
Rosa Mart{ i Con¡ I1 

EI secretari 
Ramon Espadalcr i Parcerisas 
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rno~osrc~o NO DE E r m  SOBRE LA REHABILITACI~ DELS BLOCS DWABXTATGES 
CONSTIXUITS PER LA MUTUALITAT TkXTJL A SANT MARTf DE PROVENCALS 

(Reg, 4S2c)) 

REBUIG DE LA PROPOSIC16 
r: (DSPC-c, 5 5 )  

C Q M I S S I ~  DE POLÍTICA TERRITORIAL Finalment, d’acord amb I’articlc 135 del Rcglarncnt, ha 
acordat de rebutjar l’esmentada Proposició no de llei. 

La Comissió dc Politica Tcrritorial, en sessi6 tinguda el 
dia 26 de fcbrer de 1993, ha estudiat el text de la Proposició 
no de llci sobrc la rehabilitaci6 dcls hloes d’habitatgcs cons- 
trui%s per la mutualitat tkxtil a Sant Martí dc Provcnqals, 
presentada pel G .  P. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 4529). 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 1993 

La presidenta de la Comissi6 
Rosa Martí i Conill 

El secretari 
Ramon Espadales i Parcerisas 

PROPOSICI~) NO DE LLEI SOBRE EL TRASPAS EFECTIU DE LES COMPET~NCIES 
DE CARRETERES, ESPECXALMENT DE LA CARRETERA C-251 

(Reg. 4549) 

REBUIG DE LA PROPO§ICI6 
(DSPC-is, 5 5 )  

COMISSI6 DE POLfTICA TERRtTORTAI, Finalmcnt, d’acord amb I’article 135 dcl Reglament, ha 
acordat de rcbutjar l’csrnentada Proposició no de llei. 

La Comissi6 de Politica Territorial, en sessió tinguda el 
dia 26 de Febrer de 1993, ha estudiat ei tcxt de la Proposicid 
no dc llei sobre el traspis efketiu de Ics compctkncics de 
carreteres, especialment de la carretera C-25 I ,  prcsentada 
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 4549). 

Palau del Parlament, 26 de febrer de i 903 

La presidenta de la Comissió 
Rosa Marlí i Conill 

. 
El secretari 
Ramon Espadalcr i Parcerisas 

PROPOSICX6 NO DE LLEI SOBRE L’ELARORACIU D’UN PIA D’EQUILLBRI 

DEL’ANY 1893 
(Reg. 4577) 

DEL DELTA DE L’EBRE ABANS DE L W R O V A C I ~  DELS PRESSUPOSTOS 

RETIRADA DE LA PROPOSICJ~ 
(DSPC-C, 5 5 )  

COMISSI6 DE POLfTICA TERRITORIAL Rosa Martí i Conill, ha retirat la Proposició no dc llei sobre 
l’daboraci6 d’un pla d’cquilihri del delta de I’Ebwc abans de 
I’aprovació dcls pressupostos de I’any 1993 (Reg. 4577). En la sessi6 de la Comissi6 de Politica Territorial, tingu- 

da el dia 26 de febrer de 1993, la representant dc la diputada 
Sra. Rosa M. Vandellós i Lleixh i dels diputats Srs. Alfred 
Pérez de Tudcla i Molina, Josep AbcllCI’i Padr6, Joan M. 
Abell6 i Alfmso, Marti Cmicer i Vidal i Manc1 Nadal i Fa- 
rrcras, del Grup Socialista, en la Comissió, diputada Sra. 

Palau del Parlamcnt, 26 de febrer dc 1993 

La presidenta dc la Cornissih 
Rosa Mart; i Conill 

El secretari 
Ramon Espadaler i Parcerisas 
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PROPOSXCI6 NO DE LLEI SOBRE LA CREACl6 D’UN INSTITUT PER AL 
I)ESENVOLUPAMENT DE LES TERRES DIC L’El3RE 

(Reg. 4578) 

RETIRADA DE LA PROPOSJC16 
(DSPC-C, 5 5 )  

COMISSI6 DE POL~TICA TERRITORIAL Rosa Martí i Conill, ha r&at la Proposició no dc llci la 
creació d’un institut per al dcsenvolupamcnt de Ics ierrcs de 
I’Ebre (Reg. 4578). En la sessi6 de la Comissi6 de Política Territorial, t.ingu- 

cia el dia 26 dc febrer de I Y93, la representant de la diputada 
Sra. Rosa M. Vandellós i Llcixh i dcls diputats Srs. Alfred 
Pércz cle Tudela i Molina, Josep Abell6 i Padr6, Joan M. 
Abell6 i Alfonso, Marti Carnicer i Vidal i Manc1 Nadal i Fa- 
rreras, dcl Grup Socialista, en la Comissid, diputada Sra. 

Palau del Parlament, 26 cle febrer dc 1993 

La presidenta de la Comissió 
Iiosu Mwti i Conill 

EI secretari 
Ramon Espadaler i Parcerisas 

PROPOSICE6 NO DE LLEI SOBRE EL TRACTAMENT QUE EL CODI PENAI, 
FA DELS ULTRATGICS DEES SiMROLS I ELS IZMRLEMES 

(Regs. 4823 i 4872) 

REBUJG DE LA PliOPOSICI6 
(DSPC-C, 603 

C O M I S S X ~  DE JUST~CIA, DRET 
I SEGURETAT CIUTADANA 

Finalment, d’acord amb l’article 133 del Reglament, ha 
acordat de rcbutjar I’esmcntada Proposici6 ncr de llei. 

La Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
scssió tinguda cl dia 5 de marq de 1993, ha cstudiat el tcxt 
de la Proprisici6 no de lici sobre el tractament que el Codi 
penal fa. dels ultratges dels símbols i els cmblcmes, presen- 
tada pcl G. I?. d’hiciativrr. per Catalunya (Reg, 4823 i 4872). 

Palau dcl Parlament, 5 dc mars dc i993 

EI president de la Comissió 
Joan RigoI 

La sccretbria 
Iiosa Bruguera 

PROPOSICI6 NO DE LI,F,I SORRE EL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE L’ENS 

(Rcg, 4862) 
EPABASTAMENT WAIGUA x L~APROVACL~ mr,s ESTATUS D~AQUEST 

REBUIG DE LA PROPOSlCI6 
(DSPC-C, 5s) 

 COMISSI^, DE POL~TICA TERRITORIAL Finalment, d’acord amb I’article i35 del Reglament, ha 
acordat de rcbutjar l’esrnentada Proposici6 no dc llei. 

La Comissi6 de Politica Territorial, en sessi6 tinguda el 
dia 26 dc febrer dc i 993, ha estudiat cl text de la Propusici6 
no de llei sobre el nomenament dels membres de i’cns 
d’abastr-lment ci’aigua i l’apruvacic5 dels estatuts d, aquest, 
presentada per la diputada Sra. Rosa Marti i pels diputats 
Srs. Manuel Nadal, Joan Oliart, Cekstino Corbacha, Esteve 
Tomis, Rafael Madueiio i Ramon Vilalta, del G. SociaIista 
(Rcg. 4862). 

Palau del Parlament, 26 de febrer dc 1993 

La presidenta de la Comissi6 
R Q S ~  Marti i Conil I 

El secretari 
Ramon Espadaler i Parcerisas 
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PROPOSICIi) NO DE LLEI SOBRE EL PLA DE CARRETERES APROVAT L’ANY 1985 
(Reg. 4900) 

RETIRADA DE LA PROPOSlCI6 
(DSPC-c, 55)  

 COMISSI^ DE POLÍTICA TERRITORIAL la Proposició no de llei sobre el Pla dc carreteres aprovat 
l’any 1985 (Rcg. 4900). 

En la scssi6 de la Comissió de Política Territorial, tingu- 
da el dia 26 de fcbrer de 1993, el rcprcsentant dels diputats 
Srs. Joaquim Nadal, Arseni Gibert, Manuel Nadal, Pere Jor- 
di Piclla i de la diputada Sra. Rosa Martí, dcl G. Socialista, 
en la Comissifi, diputat Sr. Joan Ferran i Serafini, ha retirat 

Palau del Parlament, 26 dc febrcr de 1993 

La presidenta de la Comissi6 
Rosa Martí i Conill 

El s e c r c t ~  
Ramon Espadaler i Parcerisas 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA REHARILITACIQ DE LES TORRES 
I LES I N S T A ~ A C ~ O N S  DEL TELEFI~RIC DE MIRAMAR, A I%ARCEI,ONA 

(Reg. 5063) 

REBUIG DE LA PROPOSlClÓ 
(DSPC-C, 5 5 )  

 COMISSI^ DE POLÍTICA TERRITORIAL Finalment, d’acord amb 1’articlc 135 del Rcglamcnt, ha 
acordat de rebutjar l’esrnentada. Proposici6 no de llei. 

La Comissió de Política Territorial, en scssió tingzlda el 
dia 26 de febrer de 1993, ha estudiat el tcxt de la Proposició 
no de llei sobre la rehabilitació de les toms i les installa- 
cions del Tclcfkric de Miramar, a Rarcelona, presentada 
pels diputats Srs. Esteve Tomiis, Joan Oliart, Joan Fcrran, 
Xavicr Guitari i per la diputada Sra. Rosa Martí, dcl G .  So- 
cialista (Rcg. 5063). 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 1993 

La presidcnta de la Comissi6 
Rosa Martí i Conill 

El secretari 
Ramon Espadaler i Pdrcerisas 

PROPOSICI’b NO DE LLEI SORRE L A  CREACT6 D’UNA PARTIDA PRESSUPOSTARIA 
PER ALS COSTOS DE CAPITALITAT DE BARCELONA 

EN ELS PRESSUPOSTOS DE L’ANY 1993 
(Reg. 5568) ’ 

REBUIG DE LA PROPOSTCl6 
(DSPC-c, 56) 

COMISSIQ DYIRGANITZACI~ 
I ADMtNISTRACí6 DE LA GENERALITAT 

I GOVERN LOCAL 

tada pcl diputat Sr. Mart( Carniccr, del G. Socialista, amb 
sis altrcs diputats (Reg. 5568). 

Finalrncnt, d’acord amb I’articlc 135 del Reglament, ha 
acordat de rebutLjar l’esrnentada Proposició no de Ilci. 

La Comissi6 d’organització i Rdministraci6 de la Gene- 
ralitat i Govern Local, en sessió tinguda ei dia 2 de marq de 
1993, ha estudiat el tcxt de la Proposici6 no de llei sobre la 
creaci6 d’una partida pressuposthrh per als costos dc capita- 
litat dc Rarcelona en els Pressupostos de I’any 1993, prescn- 

Palau del Parlament, 2 de mar$ de 1993 

El president de la Comissi6 
Jaumc Camps i Rovira 

El secretari 
Juli Sanclirnens 
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PROPOSLCI6 NO DE LLEI SOBRE LA CREAcIb D’UNA PARTIDA PRESSUPOSTARIA 
DESTINADA AL FONS DE COOPERACI6 MUNICIPAL IGN ELS PRI~SSUJWSTOS 

DE L’GNY 1993 
(Reg. 5569) 

RBRUIG DE L A  PROPOSTCIÓ 
{DSPC-C, 56)  

COMISSIO DWRGANITZACI~ 
I ADMINISTRACIO DE LA GENERALITAT 

I GOVERN LOCAL 

prcsentada pcl diputat Sr. Martí Carnicer, del G. Socialista, 
amb sis altres diputats (Reg. 5569). 

Finalmcnt, d’acord amb I’articlc 135 del Reglamcnt, ha 
acordat de rebutjar I’esmentada Proposició no de ilei. 

La Comissió d’Organitzaci6 i Administració dc la Gene- 
ralitat i Govern Local, en scssi6 tinguda el dia 2 dc inmq de 
2993, ha estudiat el text de la Proposició no dc llei sobre la 

Palau dcl Parlament, 2 de r n q  dc 1993 

creació d’una partida pressuposthria destinada al Fons dc 
Cooperació Municipal en els Pressupostos de I’any 1993, 

E1 secrctari 
Juli Sanclimcns 

EI president de la Comissi6 
Jaume Camps i Rovira 

PROPOSIC16 NU DE %,IXI SOBRE EL RESTABLIMENT DEL MUNICIPI DE LA SERRA 
D’ALMOS (RIBERA D’EBRE), D’ACOIZD AMB LA ELEJ DEL i 9  DE MAIG DE 1936 

(Keg. 6267) 

REBUIG DE I A  PROPOSlCId 
(DSPC-C, 56)  

COMISSI0 D’ ORGANiTZACId 
I ADMTNISTRAC16 DE LA GENEJEALITAT 

1 GOVERN T.,OCAL 

La Comissi6 d’ Organitzacici i Adrninistracih de la Genc- 
ralitat i Govern Local, cn sessió tinguda el dia 2 de marq de 
1993, ha cstudiat el tcxt dc la Proposició no dc llei sohre el 
restabliment del municipi CIC la S e m  d’Alrnos (Ribera 
d’Ebrc), d’acord amb h Llci del 19 de maig dc 1936, prc- 
sentada pcl diputat Sr. Erncst 13en:ch, juritamcnt amb altres 

’ 

quatrc diputats del G.P. d’ Esquerra Rcpublicana de Catalu- 
nya (Reg. 6267). 

Finalmcnt, d’acord amb l’strticlc I35 del Rcglamcnt, ha 
acordat de rebutjar 1 ’esmentada Proposiciij no dc llei. 

Palau dcl Parlamcnt, 2 dc mwq de 1993 

El president de la Cornissiri 
Jaume Cr-imps i Rovira 

EI secretari 
Juli Sanclimens 

PROPOSICI~ NO DE LLET SOBW, rJA INSTAIAACI~ DE LA POLJCM AUTON~MICA 
AL PLA DE L’ESTANY, LA RETIMIM DE LA  CESSI^ DTJN TERRENY A LA GUARDIA 

CIVIL I L’ACIARXMEN‘C DELS FETS LUCTUOSOS SUCCEITS DARRERAMENT 
EN LA MATEIXA COMARCA 

(Reg. 6368) 

ItEBUlG DE LA PROPOSKYÓ 
(DSPC-C, 60) 

COMISSXÓ DE JUSTÍCIA, DRET 
I SEGURETAT CIUTADANA 

diputat Sr. Joan Puigccrcós, del G. P. d’risquema Republica- 
na de Catalunya, amb cinc altres diputats (Reg. 6368). 

Finalment, d’acorcl amb I’articlc 135 dcl Rcglament, ha 
acordat de rebutjar I’esmentada Proposici6 no de llei. La Comissi6 dc Justicia, Dret i Segurctat Ciutadana, en 

sessi6 tinguda ci dia 5 de mnrq de 1493, ha estudiat cl text 
de la Proposici6 no de llei sobre la instdlaci6 dc In l’olicia. 
Autonbmica al Pla de L’Estany, la retirada tlc la ccssi6 d’un 
terrcny a la Guiirdia civil i l’aclariment dcls €ets luctuosos 
succei%s darrerament en la mateixa commcil, prwentadn pel 

Palau del Parlament, 5 de m a q  de i 993 

€21 prcxident de la Comissi6 
Joan Rigd 

La sccrethria 
Rosa Brugucra 
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2. 
2.15. Mocions subsegüents a intcrpeMacions 

TRAMITACIONS CLQSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 

M O C I ~  SUBSEG~ENT A LA I N T E R P E ~ L A C I ~  AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA PULfTIGA UNIVERSJTARIA 

(Reg. 7890) 

REBUIG DE LA MOCIÓ 
(DSPC-P, 44) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple dcl Parlament, cn sessió tinguda el dia 4 de marq 
de 1993, d’acord amb l’article 130 i concordants del Regla- 
ment, ha debatut la Macih subsegiient a la intcrpeHaci8 al 
Consell Executiu sobrc la politica universithria, presentada 
pcl diputat Sr, Magi Cadevall i Soler, del G. Socialista al 
Parlament‘ de Catalunya (Reg. 7890), i les esrncnes presen- 
tades. 

Finalment, posada a votació, la dita Mocih ha cstat rcbut- 
jnda. 

Palau del Parlament, 4 de marq de 1993 

El secretari primer 
Ramon Camp i Batalla 

EI presidcnt dei Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

M O C I ~  SUBSEG~JENT A LA INTERPEL~LACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
EE FINANCAMENT DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA 

(Reg. 7900) 

RETIRADA DE L A  MOC16 
(DSPC-P, 44) 

PLE DEL PARLAMENT 

En la sessi6 del Plc dei Parlament del dia 4 de marq de 
1993, el diputat Sr. Salvador Morera i Tai%, del G. I?, d’Es- 
quema Republicana de Catalunya ha retirat la Moci6 subse- 
g k n t  a la intcrpellaci6 al Consell Executiu sobrc el 
finanpunent dels municipis de Catalunya (Reg. 7900). 

Palau del Parlament, 4 dc rnnq de 1993 

El secretari primer 
Ramon Camp i Batalla 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Basscgoda 
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MOC16 SUI3SEG&YVT A LA 1NTERPMAAClO AL CONSELL EXECUTIU SORHE 
LA COHES16 SOCIAL 

(Rcg. 7902) 

REBUIG DE LA MOC16 
(DSPC-P, 44) 

El Ple dcl hrlamcnt, cn sessi6 tinguda el dia 4 de mar$ 
de 1993, d’acord amb i’uticlc i 30  i concordants dcl Regla- 
ment, ha debatut la Moci6 subsegiicnt a. la intcrpdlaci6 al 
Consell Executiu sabre la cohesi6 social, presentada pel G.  
P. d’Esqucrra Republicana de Catalunya (Reg. 7902). 

Finalment, posada a votaci6, la dita Mocidj ha estat rehut- 
jada, 

Palau del Parlarncnt, 4 de mar$ de 1993 

El secretari segon 
Xavicr Guihrt i Uomknech 

El president del Parlament 
Jaliquim xicoy i Bassegada 

~ocr6  SUBSEG~JENT A JA INTERPELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SORN: 
LA IWLf TXCA DE FORMAC16 PROFESSIONAL OCUPACJONAL 

(Reg. 7907) 

REBUIG DE LA MOCJÓ 
(rxPc-P, 44) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple de1 Parlament, cn sessi6 tinguda el dia 4 de marq 
dc 1993, d’acord amb I’articlc I30 i concordants del Regla- 
ment, ha debatut la Moció subsegücnt :i la interpeklació al 
Consell Executiu sobre la politica de formacici professional 
ocupacional, presentada pel diputat Sr. Xavicr Soto i Cortés, 
juntament amb un altre diputat del G .  Socialista al Parla- 
ment de Catalunya (Reg. 7907). 

Findmcnt, posada a votacih, la dita Moció ha cstat rebut- 
jada. 

Palau del Parlament, 4 de mart; de 1993 

El secretari cjiiart 
Xavier I3osch i Garcia 

El president dcl Parlament 
Joaquim Xicoy i 13asscgoda 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3.01,Ol. Prdectes de llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

A 

PROJECTE BE LLEI DEL PATRIMONI RIST~RICO-CULTURAL CATALA 

A 

TEXT PRESENTAT 
(Reg. 23237 I Admissid a trhmit: Mcsa del 09.03.93) 

MESA DEL PARLAMENT 

Antoni Isac i Aguilar, Secretari dei Govern de la Genera- 
litat dc Catalunya, 

CERTIFICO: Que en la sessi6 de Govern de la Generali- 
tat de Catalunya, celebrada cl dia 23 de fcbrer de 1993, cs 
va prendre, entre d’altres, l’ilcord que es reprodueix a conti- 
n u aci 6 : 

<<A proposta del Conseiler de Cultura s’aprova l’avant- 
projectc de Llei del Patrimoni Histbrica-Cultural Catal& i 
s’ autoritza l’esmcntat Consellcr perquh el presenti al Parla- 
ment.)> 

T pcrquk consti i als efectes oportuns, lliuro el present cer- 
tificat a Barcelona, cl dos de mar$ de mil nou-cents noranta- 
trcs. 

Uiucelnoa, 2 de marq de 1993 

Antoni Isac i Aguilar 
El conscller de Justícia 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

Em plau trametreus Certificat dc 1’acord adoptat en la 
sesti6 dei Govern de la Generalitat de Catalunya, celebrada 
el dia 23 de feebrcr de 1993, d’aprovaci6 de I’avantprojectc 
de L1c3 del Patrimoni Histbrico-Cultural Catal&, que esdevi5 
Projecte, així corn cl text de referkncia i documentació co- 
r responcnt. 

Barcelona, 2 de mart; dc 1993 

Antoni lsac i Aguilar 
El conseller dc Justícia 

PROJECTE DE LLEI DEL PATRIMONI 
HTST~RICO-CULTURAL CATALA 

El patrimoni histlrrico-cultural és un dels testimonis fona- 
mentals de la trajectbria histbrica i d’identitat d’una cokIcc- 
tivitat nacional. Els béns que I’integren constitueixen una 

herkncia insubstitui%le, cluc cal trsmsmctrc en les millors 
condicions a les generacions futures. La protccci6, la con- 
servació i la difusici del coneixemcnt del patrimoni histbri- 
ca-cultural és una dc les obligacions fonamentals que tenen 
els podcrs públics. La Generalitat de Catalunya, cl’acord 
amb l’artick 9 de ]’Estatut d’Autonomic7. i scns perjudici de 
les compctkncies que l’article 149.1.28 de la Constitució as- 
signa a l’Estatt, t6 competkncia exclusiva cn aquesta materia. 

Aquesta Llei, que té un preecdcnt ilalustre en la Llei de 3 
de juliol de 1934, de conservació del patrimoni histbric, a- 
tistic i cientific de Catalunya, cal considerar-la com el marc 
dins cl qual necesshriament s’han de situar les difercnts llcis 
sectorials que han fixat I’ordenaci6 de cada sector espccífic. 
Aixi, la Llei d’arxius, la Llci de museus, la Llei del sistema 
bibliotecari dc Catalunya, i la Llci de foment i proteccib de 
la cultura popular i tradicional i de I’associacionismc cultu- 
ral han de tenir corn a marc i*efcrcncid la present Llei del 
patrimoni histbrico-cultural catalh. 

La Llei parteix d’un concepte ampli del patrimoni histbri- 
ca-cultural de Catalunya, que cngloba tant el patrimoni mo- 
ble corn J’irnrnoble, sigui dc titularitat pública o privada. Es 
regula la competbncia de la Gcneralitat sohrc la prqjecci6 
exterior del patrimoni historico-culturnl, rcconeguda pcr la 
Sentkncia del Triburial Constitucional I7/1491, relativa a ILI 
Llei 16/1985, dc 25 dc juny, del Patrimoni Histbric Espa- 
nyol. Donada la importhncia del patrimoni de I’Església ca- 
tblica, es fa una referhncia expressa als deures d’aqucsta 
institucio i al marc en qui? s’ha de desplegar la col.lahoraci6 
entre 1’ Administració de la Generalitat i 1’Esglesia. 

S’&tahleixen tres categories dc protecció, comunes a mo- 
blcs i immobles: els h6ns culturals d’interh nacional, els 
béns catalogats i la resta. de béns integrants de l’arnpli con- 
ccpte dc patrimoni histbrico-cultural definit a l’article I .  
D’acord amb la compctkncia reconeguda pcl Tribunal Cans- 
titucianal en la Sentkncia 1711991, s’atribucix al Govern de 
la Generalitat ‘la facultat de declwdr cls bkns culturals d’in- 
teri% nacional, la categoria de protccci6 dc major rang, que 
cs correspon amb la dels bkns d’interks cultural de la Llei 
1 611985, del Patrimoni I-Iisthric Espanyol. 

De la rcgulacih que li1 Llei estableix per a la protecci6 
dels béns immobles, en dcstaca cl propbsit dc vincular la 
normativa cspecífica del patrimoni histbrico-cultural amb la 
legislaciri urbanística i ,  conscqüentrncnt, el paper fonameti- 
tal que, en aquestcs funcions de protecci6, correspon als 
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municipis, scns pcrjiidici dels instruments dc control i q u i -  
ment quc s’atribuixcn a i’Adrninistraci6 dc la Gcncralitat. 
Pcl quc fa RIS I ~ 5 i s  nichlcs, cl scu rkgim espccífic posa 
l’ilcent cn el control del corncrq. La Llei conté també una rc- 
gulaciri addicional del patrimoni arqucolbgic, que prescntu 
com a novetat principal la intmducci6 dels espais de protec- 
ciii arqucolhgica. 

En Ics mesures de foment i ditusi6 destaquen i’establi- 
ment en l’bnhit dc l’Adrninistrxi6 dc la Gcneralitat dc 
I’anotnenat <<u pcr cent culturab, Ia crcaci6 de I’lnvcntari 
clcl Patrimoni I-Xistbrico-cultural Caialh i cls preceptes dedi- 
cats a la gesti6 dels inonuments per a facilitar-nc la visita 
p6blica. D’aqucstrl manera, la Llei no s’atura en cls ohjec- 
tius de protccci6 i restauracih del patrimoni hislbrico-cuItu- 
ral, sin6 quc prcth ditiamitzar-nc la difusici carn a 
conscqiihnci a lbgica del progressiu assoliment d’aqucll s ob- 
jectius. S’aeompleix així la preuisi6 de I’article 8.2 de 1’Es- 
tatut d’kutnnoniia quc imposa a la Generalitat el dcure de 
prornourc la participació dcls ciutadans cn la cultura. 

Títol prel i mi nnr 
Disposicions generals 

Article 1. Objecte 

i ,  12s objjectc ú’aquesta ~ c i  protecciii, ia conservaci6, 
l’iicrcixcrncnt, la difusici i cl foment del patrimoni histbricn- 
ctilturai catalh. 

2. El patrimoni histbrico-cultural catalh és integrat pcr 
tots els b h  mohles o iminables relacionats amb la histhria 
i la cultura dc Catalunya qtic pel scu valor histbric, artistic, 
ar¿piitectbnic, aryueo~hgic, paicantaibgic, ctnoibgic, docu- 
mental, hi hiiogr2fic, científic o tkcnic mercixen una especial 
protcccib i defensa per tal dc poder ser gaudits pel ciutadans 
i ser transmesos en Ics millors condicions a Ics gcneracions 
futures. 

3. També en formen part Ics manifestacions de la cultura 
tradicional i popular d’acord amb la Llei de foment i protcc- 
ci6 dc la cultura popdar i tradicional i CIC I’associacionisme 
cultural. 

4. El Dcpartamcnt de Cultura. ha de vetllar pel retorn a 
Catalunya d’aquclls hkns quc rcuneixeii els V ~ W S  propis del 
patrimani histbtica-cultural catal& i cs troben forn clcl seu 
territori. 

L’Administraci6 dc la Generalitat ha de prornourc la difw 
si6 cxtcrior dcl patriirioiii histbrico-cultural catulh i CIS intcr- 
canvis culturals. ’ram136 pot prornourc I’estahlimcnt dc 
tractats o convenis, en els termes que preveu 1’Estiitut d’Au- 
tonornia de Catalunya. 

Article 3. CnEluhoracicS entre adrninistrnciviss públiques 

1. En l’exercici dc llurs compethncics respcctivcs, I’Acl- 
ministraci6 de la Gcneralitat, cls consells comarcals i cls 
+juntaments han dc vctllar pcr’ la integritat dci patriinoni 
histbrico-cultural catal&, aixi corn per la seva protecció, con- 
servació, acreixement, difusió i foment. 

2. Les administracions p61-3liques han de co14abornr pcr al 
millor exercici de Ics respcctives cnnipetkncies cn l’hmbit 
d ’ aqu cs t a LI ci 

3. Els consells comarcals i els ajuntaments han de comu- 
nicar a I’Administraci6 de la Generalitat qualsevol situaci6 
de perill en que es trohin els bkns integrants del patrimoni 
hi stbrico-cultural. 

4.. I,’ Administració dc la Generalitat ha d’infnrmar als 
consclls comarcals i als lkijuntaments corrcsponcnts de Ics 
actuacions que dugui a tcrrne cn aplicacici d’aquesta Llei. 

I .  L’Bsglésia Catblica, com a titular d’una part molt im- 
pcirtant del patrimoni histbrico-cultural catalh, ha de vctl1,ar 
pcr la protccci6, conservacilj i difusi6 d’aquest patrimoni i, 
arnb aquesta finalitat, ha de colkhorir amb les diferents aci- 
ministracions pdbliques dc Catalunya. 

2. Una comissi6 mixta Administració dc la Generalitat- 
Església Cathlica ha d’establir el marc de collaboraci6 i 
coordinació cntre les ducs institucions i fer-ne el scguimcnt. 

Article 5. CnElahoracio’ dels purticuiurs 

1. Totes Ics persones cstan lcgitimadcs pcr exigir el com- 
pliment dc la legislació sobrc patrimoni histi>rico-eultural 
davant Ics administracinns ptjbliques de Catalunya. La legi- 
tirnacici per a rccljrrcr clavant eis tribunals de justícia cs re- 
geix per la legislació estatal. 

2. Tothom quc tingui concixerncnt d’una situacid de pe- 
rill o de dcstrucciii imminent d’un be quc formin part del 
patrimoni histbri co-cultural catali, ha de comunicar-ho irn- 
inediattument n I’ abjuntament correspencnt. 

Article 6, Municipis hist~ricn-#rtist~cs 

1 - Els municipis que tcnen la considcracid d’histbrico-ar- 
tistics, segons el que preveu la legislaci6 municipal i dc rh- 
Rim local de Catalunya, han dc crear un brgan d’estudi i 
proposta pcr a Irl prescrvacih, conscrvaci6, protecció i vigi- 
ihncia del scu patrimoni ciiltural. Correspon a la potestat 
d’autoorgmi tzaci6 IocaI detcrmiriar la camposici6 i funcio- 
namcnt d’aquests brgans. 

2. Els brgnns descrits han d’inforinar prhiamcnt a 
l’adopcici d’acortls municipals que afectin I’aprwaci6 o MO- 

dificacici dcl plmcjamcnt urhanistic. 
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Titd I 
Categories de prdeccih del patrimoni 

his th rico-cul tural catalh 

sense que aquest s’hagi cmEs s’entén que cl dictamen sol-li- 
citat és favorable ii la dcclaracici. 

4. L’expcdient dc declstraci6 ha de contenir un informe 
detallat sobre l’cstat de conservació dcl bé. 

Capítol primer 
R@ns cuIturals dlintcrss nacional 

Article 9. Ndflcucib, puhlicauiú i qfectes de EU incoucid 
Article 7. Definici6 i classificaciri 

1, Els béns més rellcvants del patrimoni histbrico-cultural 
catala, tant mobles carn immobles, han de ser declarats d’in- 
terh nacional. 
2. Els b h s  immobles es classifiquen cn: 
a) Monument histbric: construcci6 o altra obra material 

produi‘da pcr l’activitat humana que configura una unitat 
singular. 

b) Conjunt histbric: agrupamcnt de b6ns immobles, conti- 
’ nu o dispers, que constitueix una unitat coherent i amb cnti- 
tat prbpia, cncara que cadascun individualment no tingui 
valors rellevants. 

c) Jardí histbric: espai fruit de I’ordenaci6 per !’home 
d’elcments naturals que pot inclourc estructures de fbricst. 

d) Lloc histbric: paratge natural on es produeix un agru- 
pament de bens immobles que formen part d’una unitat co- 
herent per raons histbriqucs i culturals on es vinculen 
esdeveniments o records dcl passat, o .quc contenen obres de 
l’homc amb valors histbrics, tbcnics, ctnoibgics o antmpoib- 

e) Zona arqueolbgica: lloc on hi ha restes de la interven- 
ci6 humana en el passat i sols 6s susceptible de scr estudiat 
cn profunditat per mitja de la metodologia arqueolbgica, 
tant si es troba en la superfkic, en el subsbl o sota Ics ai- 
gües. 

f3 Zona palcontolbgica: lloc on hi ha vestigis fossilitzats 
que constitueixen una unitat coherent i amb entitat prbpia, 
encara que cadascun índividualrncnt no tingui valor rcllc- 
vant. 

3. Els b6ns mobles poden ser declarats d’interh nacional 

gics. 

singularment o com SI doi.lccció. 

Article 8. Procediment de decluracio’ 

I I La declaració ’de bens culturals d’interks nacional s’ha 
de fer prkvia la incoaci6 d’expcdient, iniciat d’ofiici per 
1’Rdministraci6 de la Generalitat o bé a insthncia d’una altra 
administraci6 pública o de qualsevol persona fisica o juridi- 
ca. Els acords dc no incoaci6 s’han de motivar. 

2. En la instrucci6 de l’expedient cal donar audikncia als 
interessats. A m6s, quan l’expedient es refereix a b6ns im- 
mobles, cal donar audikncia a I’czjuntamcnt corresponent i 
obrir un període d’informaciii pzihlica. 

3. En l’expedient de declaració hi ha de constar I’informe 
favorable de 1’Institut d’EEstudis Catalans o de la Reial Aca- 
dernia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Quan hagin 
transcorregut tres mesos des de la soklicitud de l’informe 

i .  La incoaci6 cs notifica als interessats quan es refereix a 
monuments, jardins histbrjcs o béns rnohlcs, i també, en cl 
cas dels b6ns immoblcs, a l’aLjuntamcnt corrcsponent. A 
mbs, i sens perjudici de la seva efichcia dcs de la notifica- 
cici, la resolució d’incoaci6 es publica al Diari Oficial de la 
Generulitat de Catalunya i al RoEetfvl Qficial del Extado. 

2. La incoació de l’cxpedient de dcclaracici d’un bé cultu- 
ral d’interks nacional comporta l’aplicaci6 immediata i pro- 
visional del rkgim de protecció previst per als b h s  j a  
declarats. 

3 .  En els bens immobles, des del moment en que se’n d6- 
na trasllat a I’ajuntament, la incoaci6 comporta la suspensió 
de la tramitació de les 1licEncics municipals de parcelIaci6, 
edificació o cnderrocament en la zona afectada, així com 
dels efectcs de Ics ja concedides. No obstant aixb, el Depar- 
tament de Cultura pot autoritzar, prkviament a la concessi6 
de la corresponent Ilic&ncia municipal, la realització dc les 
obres que manifestament no perjudiquin cls valors cuh.NalS. 

Corrcspon als ajuntaments l’adopci6 dc les mesures ne- 
cesshries per fer efectiva la suspensió. La suspensih d e p h  
de la resoluci6 o caducitat de l’cxpcdicnt incoat. 

Article 10. Finahtzacici de E ’expedient de decluruciii 

1 .  Els bens culturals d’interks nacional són declarats pel 
Govern de la Generalitat, a proposta del conseller de Cultu- 
ra. 

2. L’acorcl de dcclaracici de béns culturals d’intcrks nucio- 
nal s’ha d’adoptar en el termini mhxim dc divuit mesos a 
cornpvdr de la data en qui: s’hagi incoat I’expedient. La cw- 
ducitat de l’expedient es produeix si un cop transcomgut el 
termini indicat, es sol-licita I’arxiu dc les actuacions i no es 
dicta tesolució cn els trenta dies següents. Un cap caducat 
l’expedient .no cs pot tornar a inicix en els tres anys se- 
güents, llevat quc ho demani el titular del b@. 

Articlt! 13. Contingut de la declaracid 

1 .  La declaració d”un b6 cultural d’intcrks nacional ha 
d’inclourc eis extrems scgiients: 

a) La descripció clara i precisa del b& o béns que cn pcr- 
meti la identifiicaci6, amb les S ~ V C S  pertinences i accessoris, 
si n’hi ha. Quan es tracti de béns immoblcs tamb6 s’ha de 
detcrminar si la decluxi6 inclou el subsbl i ,  si s’escau, els 
bens moblcs vinculats a immoble, els quals tambk tenen la 
considcració dc b h s  declarats, 
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b) En cl cas d’immoblcs, s’hti de fer constar la classe as- 
signada d’acord amb I’adiclc 7 i, si  s’escau, la deIimitaci6 
dc ]’entorn necessari per n l’adcquada protcccici dcl b6. 
L’cntorn 6s constitui‘t per l’cspai, cdificat o no, que dóna su- 
port ambiental al 1x5 i a I’alteraci6 del qual pot afectar d s  

s m i s  vaIors, la seva contemplaci6 o el scu estudi. L’cntorn 
pot inclourc cl subsbl. 

c) En el cas que I ’ h  a qui: cstigui destinat el bé sigui in- 
compatible amb la seva preservació, la dcclxació poí esta- 
blir la paralitzaci6 o modificacili d’aquest l is ,  assenyalant la 
i ndcm nitzaci6 corresponen t. 

2. La declaraci6 pot inclourc la determinaei6 dcls crjtcris 
bhsics quc, amb carhcter cspccífic, han de regir les intervcn- 
cims sobrc els béns declarats. 

nccessmis pcr a la scva dcclaricici. En aquest cas, I’informc 
dc les institucions cientifiques a que fitt referhcia 1’art. 8.3 
ha de ser sempre exprés. 

2. No es poden invocar com a causcs detcrminants per 
deixar sense, efecte la dcclaració les que derivin de I’incom- 
pliinent de les obligacions de conscrvacib i manteniment 
prcvistcs en aquesta LEci. 

Capit01 segon 
Béns catalogats 

Article 15, Dejirticid 

Article 12. Notificuciú i puhlicacid de la declnrmid Els béns integrants del patrimoni hislbrico-cultural catal& 
que, tot i la scva significaci6 i importhncia, no reuneixin Ics 
condicions prbpies dels béns culturals d’interks nacional 
han de ser inclosos en cl Cathleg del Patrimoni Histbricn- 
cultural CataIii. 

La declaració cs notifica als intcressats quin es refereix a 
bens mobles i a monuments o jardins histhrics i tatnbé, en el 
cas dcls béns immobles, a I’ajuntament corresponent. A 
més, la declami6 es publica al Diari Qficiul de la Genera- 
litat de Catalunya i al, Boktín Qfwial d d  Estado. 

Articlc 16. Cutdugacid de hkns mobles 

Article 13, Registre de Béns Cufturds d’Infer2s Nacional 

i .  Els béns culturals d’inter2s nacional han de ser inscrits 
en el Rcgistrc de Bkns Culturals d’Interks Nacional quc a 
aquests efectcs s’ha de portar cn el Dcpartament de Cultura. 
En cl Rcgistre també s’anota prevcntivanient la incaaci6 
rlels expedients de dcclaració. 

2. El Registre ha de rcflcctir tots els actes que es realitzin 
sobre els bens quc puguin afectar qualsevol dels cxtrems in-  
c&s cn la dcclaracici. Bs obIigaci6 dcl titular dcls bkns 
culturíds d’interks nacional comunicar al Rcgistrc tots cls 
actes juridics i tkcnics que els puguin d a t a r .  

3. Ecs dades del Registrc són ptlbliqucs, llevat de Ics in- 
formacions que ca1 protegir pcr rad dc la seguretat dcls béns 
o dels seus titulars, la intimitat dc les persones i els sccrets 
comercials i científics protegits per la llci. 

4. De les inscripcions i anotacions en cl Registre de Rkns 
Culturals d’lnterks Nacional sc’n d6na cotnpte al Registre 
General de Réns d’inter2s Cultural de I’ Administracih de 
1’Estat pcr a la seva consegüent inscripci6 o anotació. 

5. En cl cas de monuments i jardins histbrics, cl Departa- 
ment de Cultura ha d’instar d’ofici la inscripcid en el Regis- 
tre de la Propietat de la declaració com a bd cultural 
d’intcrhs nacional. 

Article 14, Procediment per deixur sense efecte m a  decla- 
K!Cid  

I. Es pot deixar S C ~ S C  efectc la declaraciri d’un bé cultu- 
rai d’interks nacional scguint els mateixos trhmits i requisits 

1 .  La inclusió de béns mobles en el Cathieg del Patrimoni 
Histilrico-cultural Catal& es ta per resoLuci6 del canseller dc 
Cultura. La catalogacili es pot fcr de béns mobles singulars 
o de col.leccions. 

2. S6n aplicahlcs a la tramitacirj dcls expedients dc cata- 
logaci 6 Ics nornies gencrals dc proccdimcnt administratiu. 
La caducitiit dels expcdicnts es regcix per I’arrticlc 10, si b6 
cn aquest cas el termini per ¿i resoldre els cxpcdienls 6s de 
setzc mesos. Igualment, 6s d’aplicxi6 als bens catalogats el 
quc establcix I’art. 13.2. 

3. Dc la inscripciij en el Cathleg se’n dóna compte a 1’In- 
vcntari Gencral de Rens Mobles de I’Administraci6 de I’Es- 

s tat per a la scva consegiicnt inscripci6. 

Article 57. Catalogació de héns immobles 

1 .  La catalogaci6 dels béns immobles s’qfectua en el 
marc dels instruments de planejament previstos en la Iegis- 
laci6 urbanística. La competencia per catalogar aquests h@ns 
es regcix per l’esmcntítda lcgislacici. 

2. L’ajuntamcnt ha de comunicar l’acord de catalogaci6 
al Departament de Cultura per a la seva constkncia en el Ca- 
thleg dcl Patrimoni Histbrico-cultural Catalh. 

3. L’exclusib del cathleg municipal d’un immoble requc- 
reix la tramitació de la corresponent modificació de l’instru- 
mcnt de planejament i ha de ser comunicada al Departament 
de Cultura, Si es tracta de municipis de menys dc 5.000 ha- 
bitants, I’excIusi6 requereix I’informe favorable del conscll 
comarcal. 
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Capítol tcrc’ccr 
Els restants béns integrants 

del patrimoni hislbrico-cultural 
cutrllh 

Articlc 18, Definici6 

1 .  Formen part tamb6 del patrimoni histbrico-cultural ca- 
talh els bens mobles i immobles quc, sense haver estat ob- 
jccte de dcclaracio ni catalogació, reuncixcn els valors 
descrits a I’articlc 1 .  

2. En tot cas en formen part els h h s  mobles següents: 
a) Les col~leccions i exemplars rars de zoologia, bothica, 

mincralogia, anatomia i els objectes d’interhs paleontalbgic. 
b) Els h6ns que constitueixen punts de rcferhcia impor- 

tants de la histhria. 
c) El producte de les excavacions arqueolbgiques. 
d) Els béns d’interks artístic. 
e) El mobiliari, instruments musicals, inscripcions, monc- 

f) El patrimoni ctnolbgic moble. 
g$ El patrimoni cientific, t2cnic i industrial moble. 
h) El patrimoni documental i el bibliogrkfic. 

des i segells gravats de més de 100 anys. 

Articlc 19. Patrimoni documental 

1. Als efectes d’aquesta Llci, s’cnth per document tota 
expressió en llcnguatge oral, escrit, d’imatge o S O ,  natmral o 
codificat, recollida en qualsevol mena de suport material, ai- 
xí com qualsevol altra mcna d’exprcssi6 grhfiea que consti- 
tueixi un testimoni de Ics funcions i activitats socials de 
I’home i dcls grups humans, amb exclusió de les obres d’in- 
vcstigaci6 Q creaci6, manuscrites o editadcs. 

2. Integren el patdmoni documental dc Catalunya els do- 
cumcnts que s’inclouen en algun dels supbsits següents: 

a) Els rebuts o proclu’its, en l’cxercici dc les seves fun- 
cions, per l’activitat politica i administrativa dc la Generali- 
tat, dels ens locals, i de les entitats autbnomes, emprescs 
públiqucs i altres entitats que en depenen. 

b) Els d’antiguitat superior als 50 anys que han cstat pro- 
du’its Q rebuts cn I’exercici de les scves funcions per perso- 
nes jurídiques de carhcter privat que desenvolupen ics seves 
funcions a Catalunya. 

c} Els d’una antiguitat superior a 100 anys que han estat 
psoduYts o rebuts per qualsevol persona fisica. 

d) Els fons conservats en arxius de titularitat pública de 
Catalunya. 

e) Els que hi s6n expressament inclosos d’acord amb el 
proccdiment regulat a I’articlc 14 de la Llei d’arxius. 

3. També formen part del patrimoni documental de Cata- 
lunya, sens pcrjudici de la legislació de ]’Estat que els sigui 
d’aplicaci6, tots els documents dels brgans de !‘Administra- 
cici de I’Estat, de les nataies i registres públics i dels hrgans 
de 2’AdrninistraciÓ de Justicia radicats a Catalunya. 

4. Els documents dcls brgans de les Comunitats Europccs 
radicats ii Catalunya formen part del patrimoni documental 
dc Catalunya, sens perjudici dc la normativa cornunithtia 
que cls sigui d’aplicacili. 

Article 20, Patrimoni hihli(@jic 

1. Als efectes d’aquestu Llci, s6n bens hibliogrhfics les 
obrcs d’invcstigaci6 o creaciri manuscrites, impreses, 
d’imatge o so i les reprodulcles en qualsevol mcnii de suport. 

2. Tntcgrcn el patrimoni bibliogrhfic dc Catalunya els 
bens bibliogrkfics segiients: 

a) Els excmplars de la producci6 bibliogrhfica catalana 
que s6n objecte de dipbsit lcgal i els quc tenen alguna carac- 
terística rellevant que els individualitza. 

b) Els exemplars de la producci6 bibliogr2fica catalana i 
la relacionada per qualsevol motiu amb I ’ h b i t  lingüístic 
catal&, dels quals no consti l’existkncia d’almenys dos 
exemplars en biblioteques públiques de Catalunya. 

c) Les obres de m6s de 1 O0 anys i lcs manuscritcs. 
d) Els fons bibliogrhfics conservats en bibliotequcs de ti- 

tularitat pbblica. 
c) Totes aquelles obres i fons bibliogrhfics ubicats a Cata- 

lunya que, sense estar compresos cn els apartats antcriors, 
per la seva raresa, unitat tcmhticn o per haver estat aplegats 
per personalitats rellevants, hi són integrats pcr resoluci6 
del conseller de Cultura. 

Títol I1 
Proteccih del patrimoni 
histbrico-cultural catal& 

Capitol primer 
Rbgirn comú dels b6ns mobles i immobles 

Scccici primera 
R@gim aplicable R tots els bens integrants 

del patrimoni hlstbrica-cultural catal& 

Article 21. Deure de consemacin’ 

1. Els héns integrants del patrimoni histbrico-cultural ca- 
tal$ han dc ser conservats pels seus propietaris i possei’dars. 
Per reglament es poden establir pi*ocediments per a l’espur- 
gaci6 i eliminació de determinades classes de bens, sempre i 
quan no estiguin declarats d’interks nacional ni catalogats. 

2. Els titulars de béns integrants dcl patrimoni histbrico- 
cultural han de facilitar informació sobre l’estat dels b6ns i 
la seva utiiitzaci6 quan així ho demani l’administració com- 
petent. 

Article 22, Suhhastes 

L’hdrninistracid de la Gencralitat pot exercir els drets de 
ternptcig i retracte sobre qualsevol b6 integrant del patrirno- 
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ni fiistbric-cultural catal; que es sublmti a Catalunya. A 
aquest cfccte, els suhliaslacfors han de noti fi car al Dcparta- 
mcnt dc Cultura, m h  I’antclacici que s’indiqui rcglamcnth- 
riamcnt, Ics suhhastcs que afectin cls esmcnats béns. La 
Generalitat pot cxercir aquest dret en bcncfici cl’una altra 
cntitat Ilública o rl’una entitat privada sensc finalitat dc lu- 
cre. 

Article 23. Suspensib d’intcrvencions 

1 .  El Dcpartamcnt de Cultura pot irnpcdir qiialsevol obra 
o intcrvencid cn b h s  integrants del patrimoni histbrico-cu1- 
tural no dcclarats d’interks nacional. A aqircst cfccte el Dc- 
partament dc Cultura ha de requerir l’ajjuntamcnt per tal que 
aiinpti les mesures neccssiries per ii i’cfcctivitat (ie la s’us- 
pcnsió. Si I’qjjuntamcnt no adopta aqucstes mesures, el Dc- 
purtamcnt de Cultura pal fcr- ho subsidi Briament. El 
Departament dc Cultura ha de moldre cn el termini m k i m  
dc dos mesos a favor rlc la continuaciri de I’obra o intcrven- 
ci6 siispesa o ds: la incoació d’expcdicnt de deciarac% de bB 
cuitural d’interks nacional. 

2. Per tal dc preserva- els valors culturals d’un bé irnrno- 
blc, cls ajuntaments poden suspcnrlre la tramitació de la 
concessi6 d’una Ilichcia d’obres i sollicitar al IJepartament 
de Cultura ia iiicoacici d’un expedient pcr a la dechraci6 de 
bé cultural d’intcrks nacional. 

Article 24. Exportacid 

L’cxportuciii o cxpedicici dcls h@ns intcgranis del patri- 
moni histhrico-culural catalh cs rcgei x pcr la lcgislaci6 csta- 
tal. 

Sccciri segona 
REgim aplicahlc als béns cuItursls 
d’interh nacional i als catalogzits 

Article 25. Deure de preservació i mantenimsnf 

i .  Els propietaris, posseydors o titulars de drcts reals sobre 
béns culturds d’intcres naciona1 o catalogats els han de pre- 
servar i mantenir pcr tal d’assegurar ln inicgsitat del seu va- 
lor cultural. L’Ús íl quE. cs iíestincn aqucsts bkns h a  dc 
garantir scmprc la seva conservació. 

2. Els héns a quk es refercix aquest article no es podcn 
clcstruir. 

Article 26. Drets de tempteig i de retracte 

I. L’Adininistracici de la Generalitat pot exercir el drct de 
tempteig sobrc les transmissions oneroscs de la propietat o 
dc qualsevol dret real dc gaudi sobre els bens culturals d’in- 

tcrks nacional o sobre cls Ix5ns mobles cattalogals. 131s con- 
sells comarcals i els ajuntmcnts p d c n  cxercir subsidihria- 
ment cl mateix dret rcspectc dcls immobles d’interhs 
nacional. Els propietaris Q titulars de drcts rcals sobre Mns 
culturals d’interks nacional han de notificar fcfiienlrncnt al 
Departament dc Cultura la seva intenciii dc transmetre eis 
béns o els drcts, indicant el prcu, Ics condicions dc la  trans- 
missió i la identitat de I’adquircnt. Si la trmsmissici afccta 
un bé immoble, cl Departament de Cultura ho ha dc comu- 
nicar al consell comarcal i a ?’ajuntament corrcsponcnts. 

2. E h  cl termini de dos mesos a comptar des de la notiíica- 
ci6’ I’Administraci6 dc la Gencrditat i, suhsidijriament les ad- 
ministracions locals csmcntadcs, poden exercir el dret de 
tempteig. El drct dc Ecrnpteig es pot exercir en bcnefici c l ’ d t m  
institucions piíbliqucs o d’entitats privades scnsc hnim de lu- 
cre, en les condicions que en cada cas s’cstahleixin. 

3. Si la transmissi6 no es notifica o no es formalitzi1 en Ics 
condicions notificades, l’khilIiStYdCi6 dc la Gcneralitat i, 
subsidihriarncnt, els conscfls comarcals i els ajuntaments, 
poden cxercir el drct de rctracte, en eh matcixos termes es- 
tablerts per al drct de tcmpteig, en el termini de dos mesos 
des quc la Generalitat tingui coneixcment fcfaent dc la 
transmissih. 

4. El quc cstablcix aqucst articlc no 6s d’aplicaci6 als im- 
mobles integrants de con-junts histbrics que no tinguin la 
condició de monumcnts, ni als iinrnohles inclosos cn en- 
torns de protcccili. 

5 .  Els drets de tempteig i retracte poden ser exercits pels 
consells comarcals i ajuntaments, rcspecte als immobles ca- 
talogats, en els mateixos termes prcvistos cn els apartats an- 
teriors, En cas de concurrhncia 6s prcícrent cl dret del 
consell comarcal. Els propictaris o titulars de drcts reals so- 
hrc irnmoblcs catalognts han de notificar-ne Ics transrnis- 
sians a l’ajunttiment i al consell cornarcal cn els termes 
previstos en aqucst articlc. 

Article 27. Escriptures phhliques 

1 ,  Pcr a la forrnalitzaci6 d’escriptures pdhliqucs d’adqui- 
sic% dc h6ns culturals d’interks nacional o catalogats o dc 
transmissió de drets reals dc gaudi sobre els matteixos, s’ha 
d’acrcditar prkviament el compliincnt del que preveu t’arti- 
cle anterior. 

2. Ayucsta acreditczcib també 6s neccsshria per il la ins- 
cripció de títols d’adquisició i dc trmsmissi6 de drets reals 
de giiucli sobre els bens descrits B I’ apartat anterior. 

Article 28. Limitacloits a la trunsinissid 

1. Els bens culturals d’interh nacional i els catalogats 
que són propietat dc la Generalitat o de les administracions 
locals de Catalunya s6n imprescriptibles i inalienablcs, Ile- 
vat de les transmissions que cs puguin cfcctuar entre admi- 
nistruions. 
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2. La transmissió dels bens de Ics institucions cclesihsti- pugui correspondre aplicant els criteris que preveu la lcgis- 
lació urbanística. ques es regeix per la legisiaci6 estatal. 

Seccici tercera 
Rkgim aplicable als bens culturals 

d’interks nacional 

Article 29. Programes d’aactuucions de consewcluih 

En compliment del deure de conservació, i quan el seu 
adequat manteniment ho requereixi, els titulars de béns cul- 
turals d’intesh nacional han dc presentar al Departament de 
Cultura per a la seva aprovaci6 un programa que especifiqui 
les actuacions de conservació que preveuen dur a terme. 

Article 30. Accéx als béns culturals d ’interhs nacional 

1 .  Els propietaris, possei’dors i titulars de drets reals sobre 
b h s  culturals d’interks nacional estan obligats a permetre: 

a) L’exarnen i estudi dels bkns per part dels investigadors, 
prkvja sol-licitud raonada i avalada pel Departament de Cul- 
tura, 

h) La col*locació d’clements senyalitzadors de la declara- 
ci6 dcl bé. 

c) La seva visita pdblica en les condicions que reglamen- 
thiament s’estableixin, almenys quatre dies al mes i en dies 
i hores prhiament assenyalats. 

2. Als efectes del que prevcu la lletra c> de l’apartat antc- 
rior, cn la determinaci6 del rkgim de visites s’ha dc tenir cn 
compte el tipus dc béns i les seves característiques. En casos 
justificats el Departament de Cultura pot dispcnsars del re- 
gim dc visites totalment o parcialmcnc. En el cas de béns 
mobles el Departament de Cultura pot cstablir, C Q ~  a mesu- 
ra. alternativa a la visita p~iblica, el dipbsit dels béns en un 
centre cultural per a la seva cxhibició en els terminis i con- 
dicion s quc rcglamen thri ament s’ es tab 1 eixin. 

Capitol segon 
Rkgim dc! protecci6 dels béns immobles 

. Sccció primera 
R&girn aplicable als b6ns immobles 

d’inter2s nacional 

Article 31. Revisid de llictncies urbanistiques 

Un cop produi’da la declami6 d’un imrnoblc d’interks na- 
cional, el Departament de Cultura ha d’crnetre, en el temini 
mhxim de quatre mesos i escoltat i’ajuntamcnt, informe vin- 
culant sobre les llichcies urbanisticpes suspeses per la in- 
coaci6. Si, com a conseqiikncia d’aquest informe, 
l’ajuntament ha de modificar O mulalar una llickncia, el De- 
partamcnt de Cultura cs fa chrrec de la indemnització que 

Article 32, Prohihicici generul d’enderrocament 

1. Nom6s es pot procedir a l’enderrocument parcial o to- 
tal d’un b6 imrnoblc d’intcrEs nacional quan el hd hagi pcr- 
dut els valors culturals que es van prendre en considcraci6 a 
I’ hora de qualificar-lo i @via la realitzaci6 dels trhrnits ne- 
ecssaris per deixar-ne sense efecte la declaració. 

2, El que establcix l’aapartnt antcrior no 6s aplicablc als 
immobles integrants de conjunts hi stbrics, llocs histbrics o 
entorns dc protecció, els quals s’han de regir pel prcvist a 
l’instrument de planejament a quE fa referkncia l’article 
33.2. Mentre no n’hi hagi, nom& es pot procedir a l’endc- 
rrclcament amb I’autaritzacirj prkvia del Dcpartament de 
Cultura. 

Article 33. Planejament urbanistic 

1 .  El rkgim específic de protecció dcls immobles d’inte- 
rks nacional t6 carhcter prevalent sobre els plans i normes 
urbanistiqucs que li són aplicables. 

2. En cl cas dels conjunts histbrics, zones arqucolbgiques, 
zones paleontolhgiques i llocs histbrics i dels cntorns de 
protecci6 de qualscvol bé cultural d’interks nacional, és 
obligatbria I’elaboració o adequació d’un instrument urba- 
nistic dc protecci6. Ly aprovació d’ aquests instruments de 
planejament requereix l’informc favorable del Dcpartament 
de Cultura, que $’ha d’emctrc després de l’aprovaci6 provi- 
sional, 

Article 34. Autriritzacici d’ohres 

1. Qualsevol intervcnciii que es pretengui realitzar sobrc 
un rnanuincnt o jardí histbric resta sotmesa a l’autoritzaci6 
del Departament de Cultura, que ha de ser prkvia a la con- 
cessi6 de la llickncia municipal. Les Ilickncics urbanistiqucs 
sobrk els esmentats immoblcs no es poden conccdir per si- 
lcnci administratiu. En els restants bens culturals d’intcrks 
nacional i en tots els entorns de protecci6, l’autoritzaci6 del 
Departament de Cultura només és preceptiva mentre no ha- 
gin estat aprovats cls instruments dc planejament a quE fa 
rcferkncia I’article 33.2. 

2. La potestat del Departament de Cultura a qui: fa rcfe- 
rencia l’apartat anterior s’ha d’exercir en el marc dels critc- 
ris bhsics i generals fixats rcglamenthriamcnt i dels 
especlfics que pot contenir cada declaraci6, sens perjudici 
dcl marge d* apreciacili discrecional ncccssari per a valorar 
en cada supbsit la compatibilitat de la intervenció projccta- 
da amb lla preservació dels valors histbrico-culturals del b6. 

3. Els ajuntaments han de notificar ai Departament de 
Cultura, simultiniament a la noti ficaci6 cl l’iinteressat, les lli- 

_ _  

Fascicle segon 
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ckncics urbanístiques sobrc bens culturals d’interks nacio- 
nal. 

4. Si, corn a conseqiikncia dcl nia1 estat d’un immoble 
d’intcrb nacional, l’ajuntament ha d’adoptar mcxurcs per 
cvitx danys r2 tercers, cal que ho  comuniqui prkviamcnt al 
Departament de Cultura, el qual disposa d’uun termini de 48 
h o m  per a dcterminar Ics condicions a qui: s’ha de sub-jec- 
tar 1 a in tcrvcnc i6, 

raclcrístiques i condicions quc reglamcnthriament s’  usse- 
nyalin han dc comunicar al Ilepartrzmciit de Cultura la seva 
cxistbncia. 

2. E1 Dcpartatncnt dc Cultura pot requcrir els tituIars 
d’aquests béns pciq~ik faci1 i tin les informacions ncccssbics 
i cl seu cxarnen material. 

Article 40. Comeq 
Article 35. Autr.witzacid dels canvis d ‘us 

Els canvis d’ús d’un monument han d’ésscr autoritzats 
pcl Departament dc Cultura, prhiament a la concessió de la 
corresponcnt i1 i cknci a municipal. 

Article 36. Desplupment d’immobles 

Els immobles d’interks nacional s6n inseparables del scu 
entorn. Nom& cs pot proccdir al seu uixecaincnt o desplaga- 
ment cn els termes previstos a la icgislacili estatal i, en tot 
cas, previ informe favorable dci Ilcpartamcnt de Cultura i 
amb la corresponcnt llickncia urbanistica. 

1.  Les pcrsones o entitats quc cs clediqucn habitualment al 
comerq dc béns quc formen part dcl patrimoni histbrico-cul- 
tural catal& han de portar un llibrc registre lcgalitzat pel Dc- 
partament de Cultura, cn el *qual hi han dc constar Ics 
transaccions en que participin. S’han rl’anotar cn el llibre re- 
gistrc les dades d’identificació de l’objccte i de Ics parts que 
intervcncn cn cada transacciii. 

2. E1 Departamcnt de Cultura lm de portar un registrc dc 
les emprcses que es dediqucn habitualment al comerq dels 
objjectes a qui: es refereix ]’apartat anterior. Pcr a l’exercici 
de la seva activitat, les emprem s’han d’inscriurc prbvia- 
rncnt en l’esmentat registre. 

Article 37. Expropiacili 
Article 41. Reprnducciii 1’ restaurnciii 

L’ Administraci6 de la Generalitat o tes administracions 
locals podcn acordar l’expropiaci6, pcr. causa d’intcrks so- 
cial, dels imrnoblcs que dificultin la conternplaci6 dels béns 
culturals d’ intcrks nacional, n’atemptin 1’ harmonia ambien- 
tal o comportin un risc per a la sevil conservaci6. 

Sccci6 segona 
REgim aplicable als bins IrnrnoMes 

catalogats 

El Departamcnt de Cultura i les administracions dc Cata- . 
lunya han de promoure la utilitzacilj dc mitjans tkcnics per 
reproduir eis bens mobles integrants pel patrimoni histbrico- 
cultural catab, i en especial els inclosos en cl patrimoni do- 
cumenta1 i bibliogriific, quan ho faci necessari la seva 
conservació. També han d’ernprcndre les actuacions‘ ncccs- 
shrics per restaura els fons deteriorats o en perill de malme- 
tre’s. 

Articlc 38. R2girn de pmteccin’ 
Secció segona 

RGgirn aplicable als héns moliles 
d’interh nacional i catalogats 

El rkgirn cspccífic de protecci6 dels immobles catalogats 
vc determinat per la normativa urbanistica i per la normati- 
va fixada pel conscll ctmarcal o l’ajuntament en cl marc de 
les seves colnpcthncies. Article 42. Cunservacid 

Capitcil tercer 
Rkgirn dc protecci6 dels h6ns mobles 

Secció primera 
Rkgim aplicable a tats els béns molilcs 

integrants del patrimoni 
histbrico-cul tural cntsllii 

Article 39, Deure d’hformaciii 

I ,  Els propietaris o posse’r’dors de béns mobles integrants 
dcl patrimoni histbrico-cultural catal& que reuneixin les ca- 

l. Qualsevol modificaci6, reparació, restauració o altres 
tipus d’actuació sabre b h  mobles d’intergs nacional n ca- 
talogats no prevista en el programa d’actuacions regulat a 
I’articlc 29 ha de ser aprovada prhiament pel Departament 
de Cultura. 

2. Quan la conservació dels béns moblcs a qui? fa rcfcrkn- 
cia aquest article pugui quedar comprumcsn per Ics condi- 
cions del scu lloc normal cl’ubicacici, el Departament de 
Cultura pot acordar el seu dipbsit provisional en un lloc quc 
reuneixi les adequades condicions dc seguretat, amb prefc- 
rhncia pels tn& propers a Ia ubicacili original del b k  Tamb6 
pot acordar el diphsit provisional cn cas d’incomplimcnt 
pcls titulars dc l’obligacici de conservació del bé. 
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Article 43. Cumunicacid de trasllats 

S’ha de comunicar al Departament de Cultura, per a la se- 
va cnnsthncia en el Registre o en el CathIcg, el trasllat dels 
béns inobles d’interhs nacional o catalogats. 

Article 44. Integritat de tes coEleccions 

1 .  Els titulars i posseiijors de col-kccians declarades d’in- 
terks nacional o catalogades qiic només considerades com 
una unitat rcuneixen els valors propis d’aquests béns no po- 
den disgregar-lcs sense autorització dcl Dcpartament de 
Cultura. 

2. Els bkns mobles declarats d’intercs nacional per la seva 
cinculaci6 a un irnmoblc d’acord amb I’artklc 11.1 s6n in- 
separables d’ aquest sense autorització del Departament de 
Cultura. 

Capitol quart 
. Normes especifiques de protecci6 

del patrimoni arqueolbgic 

Article 45. Cuncepte de patrimoni arquenlhgic i r2gims de 
p roteccici 

1. Els b h s  mobles i immobles de carhctcr histbric que 
s6n susceptibles de ser estudiats amb metodologia arqueolb- 
gica integrcn el patrimoni arqueolhgic catalh. Tarnh6 cn for- 
mcn part eis elements geolbgics i paleontolbgics relacionats 
amb I’home i cls seus orígens i antecedents. 

2. La protecci6 d’aquests bens s’establcix mitjanqant la 
seva declaqcid carn a bé cultural d’interks nacional o cata- 
logació i ,  en tot cas, amb l’aplicaci6 de les regles especifi- 

3. En la tramitaci6 de prqjectcs d’obres, d’instd-lacions o 
d’activitats quc s’ hagin de sotmetre al procediment d’ava- 
Euaci6 d’impacte ambiental i quc afectin héns integrants pel 
patrimoni arqueolbgic, s’ha de sol-licitar informe al Departa- 
ment de Cultura. 

. 

. ques d’aquest Capítol. 

Article 46. Aurnritzacid d ’intervencions a’rqueolhgiques 

1 . La realitzacili d’intervencions arqueolbgiques i paleon- 
tolbgiques, terrestres Q subaquhtiqucs, en l’hmbit territorial 
de Catalunya requereix l’autoritzaci6 prkvia del Departa- 
ment de Cultura, sens perjudici de la llickncia municipal que 
sigui preceptiva scgons Iu legislació urbanística. En cas dc 
silenci del Departament dc Cultura, l’autoritzacih s’ha d’en- 
tcndre denegada. 

2. Es consideren intervencions arqucolbgiqucs i paleento- 
lbgiques els estudis directes d’art rupestre i Ics prospcc- 
cions, sondejos, cxcavacions, controls i qualsevol altra 
intervcnci6, arnb remoci6 de terrenys o sense, que tingui per 

fhditat descobrir Q investigar rcstes arqucolbgiques o pa- 
icontolbgiyucs. 

3. Per a l’atorgarnent dc l’rsutoritzaci6 cal que les intcrven- 
cions prcvistcs es presentin en un projecte quc acrediti la con- 
venikncia i I’interh cicntífic de la intervenció, així corn la 
capacit;it wonbmica i tkcnica dels seus promotors i directors. 

4. Reglarncnthriarncnt s’han dc determinar els difcrcnts 
tipus d’intervencians arqueolbgiqucs i el seti abast, eis req- 
uisits que han de complir les sdlicituds, i les condicions a 
quk ha de qucdar subjecta. l’autoritzaci6. 

Article 47, Intervencions per ohres en Zones A rqueolbgi- 
yues i Pa1eontddgique.s 

1 .  Quan, com a rcquisit previ per a la realitzaci6 dc qual- 
sevol tipus d’obra que afccti una Zona Arqucolbgicn o Pa- 
leontolbgiclt d’ interks nacional, el Departament de Cultura 
determini la necessitat de realitzar intervencions arqueolhgi- 
qucs, el promotor ha de presentar un projccte arqueolbgic 
d’acord arnb el que estableix l’articlc 46. 

2. Si es tracta d’un particular, el Deparhmcnt de Cultura 
colhbora en el finanqarncnt del cost d’cxecució del projecte. 
En cas que cl promotor de i’obra sigui una, administraciri públi- 
ca o concessionari, el cost de lcs intervencions arqueolbgiques 
ha de scr assumit integrament per l’cntitat promotora 

Article 48, Espais de protecciri arquenldxica 

1 .  Es consideren cspais de protcccib arqueolbgica els 
llocs on, pcr antccedents histbrics o per altres indicis, cs 
presumeix I’existkncia de restes arqueolbgiques o palconto- 
lbgiques i quc no han estat declarats d’interks nacional. 

2. Els espais’ de protecció arqueolbgica s6n dctcrminatts 
per resolució del conseller de Cultura prkvia audihcia dels 
interessats i dc l’ajuntament afcctat. De la rcsoluci6, quc no 
ha de scr objecte de publicaci6, se’n dóna comptc a l’ajunta- 
ment i als interessats. 

3. Els promotors d’abres i d’altres intcrvencions cn solars 
o edificacions quc cs trobin en espais de protecci6 arqueolb- 
gica han dc presentar juntament amb la sol.licitud dc Ilickn- 
cia d’obrcs un estudi dc la incidhcia quc Ics obres podcn 
tenir cn Ics restes arqucolbgiques. Per a la conccssió de la 
lljckncia cal I’informe favorable del Dcpartament de Cultu- 
ra. Aquest informe pot exigir, com a condiciii per a l’execu- 
ci6 de les obres, la realitzaci6 i execució d’un projecte 
arqueolbgic, el finanqament dcl qual es rcgcix pel que prc- 
YCU ]’article anterior. 

Article 49. Intervencims arqueoldgiques del Departament 
de Cultura 

I 

El Departament dc Cultura pot executar directament les 
intervencions arqucolbgiques que consideri oportunes. 
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hqucstcs actuacions s’han d’iiispirx cii el principi de major 
ccnIloniii-1 en els perjudicis que cs puguin ocasiontir als par- 
ticulars. LCS inciernnitzacioiis que puguin cnrrcspondrc cs 
regeixcn pcl q w  prcvcu la Icgisliicici sohre cxpropiaciii Cor- 
c;OSil. 

I .  S’han dc comunicar al Departament de Cultura (I a 
l’qjuntamcnt, cn ei termini rnixirn de quaranta-vuit horcs, 
cls dcscohrirncnts de restcs arn13 valor arqueolhgic fets per 
atzar i cls dc carhctcr singular produi’ts com a conseqiihncia 
cl’una intervenció arqueolbgica. Reglamcnthriarncnt s’ ha 
d’cstahlir el tcrmini per I?. la cornunicaci6 clcls dcscobri- 
ments que no tinguin cmhcter singular i siguin conseqii&ncia 
(!’intervencions arquculbgiqucs. L’ajjtintamcnt ha de notifi- 
car al IJepartament dc Cultura la cornunicaci6 rebuda cn cl 
temrini dc vint-i-quatrc hores. Igualment, el Dcpartamcnt dc 
Cultura ha dc notificar a I’+junt:iment els descobriments que 
li siguin comunicats. 

2. El dcscobiidor ha dc fer Iliuramcnt del h6 cn cl termini 
descrit ii ]’apartat antcrior a l’ajuiitarncnt, a un muscu pWic de 
Catalunya, o al Departament dc Cultura, llcwt que, pcr Ics ca- 
mctcristiques dcl b&, sigui necessari efcctuslr remocions de te- 
rres per rz la scva cxtraccici, supbsit cn cl qual I’objccte ha de 
quedar cn cl seu ernplaqsuncnt originari. Pcl quc fa als dcsco- 
brinicnt s com a cnnscqükncia d’ i ntervcncions arquwlbgiq ucs, 
la rcgulacici dcl Iliumrient s’ha dc fcr per reglament. En tots 
cls C~SIIS, rnentrc no s’efeciua cl lliuratncnt s’ipliqucn al des- 
cobridor les normes dcl dipbsit legal. 

3,  1 3 s  drets dc carhctcr ccanbmic que puguin correspon-, 
circ al dcscohridor i al propietari dcl lloc on s’hagi cfcctuat 
la troballa es rcgcixcn per la normativa cstatd. Aquests 
drets sijn satisfcts per 1’ AdministraciG de la Gcneralitat, llc- 
vat que nqucsia cstableixi acords amb altres ;idministracions 
públiques. 

4. Corrcspon al Dcpartamcnt de Cultura determinar el 
destí dcfinitiu de ics pcccs trobadcs. 131 Departament de Cul- 
tura ha de tenir cn compte com a criccri la major proximitat 
a I’indrct de Iu troballa, S C ~ S  perjudici de I’aplicaci6 d’altres 
critcris delivats dc les neccssitats de l’ordenaci6 muscfstica 
general. 

1 .  Quan durant I’cxecucici de qualscvol tipus d’ohra es 
trobin restes o objectcs amb valor arqucolbgic, cl promotor 
ha de parralitxar imnietliatrzmcnt els treballs i comunicar al 
Dcpiirtamcnt de Cultura, en el termini tnhxim dc quaranta- 
vuit hom, el descobriment dc Ics rcstcs. 13’ayucsta cernuni- 
caci6, cl Dcpartamcnt dc Cultura n’ha de donar trasllat a 
I’ ajuntament. 

2. Dins del termini de yuiiizc dies cics de la comunicaciii, 
cl Departament de Cultura ha de dur a tcrrnc les activitats cie 

comprovaci6 correspancnts pcr tal dc dctcrminar I’intcrks i vil- 

lor arqucolbgic de Ics troballes, cn Ics quals ha de col-laborar cl 
promotor amb els mitjans que tingui desplapts ii I’obra, 

3. La suspensi6 de les obres a qui: es rcfercix l’apartat m- 
tcrior no d6na lloc R indernnitxacid, No obstant aixb, l’ad- 
ruinistració pot (zmpliar el termini de suspcnsió si és 
nccessari pcr completar la invcstigaci6 arqucolbgica, suph- 
sit cn el qual, si l’obra és dc promoci6 privada, s’apliyuen 
Ics normes gciicrals sobre responsabilitat dc les a h i n i  stra- 
cims piíbliqucs. En aqucst suphsit no és rl’aplicnci6 el límit 
de dos m c m  establert a l’articlc 23. i , 

Els héns que d’acord amb l’article 44 dc la Llei dcl Patri- 
inoiii EIistbric Espanyol tenen la considcmci6 de datnini pú- 
blic i són dcscobcrts a Catalunya €armen part dcl patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya. No obstant aixb, quan els 
drets cconbmics a qu@ fa referhcia l’article 50.3 són satis- 
rets per una altra adrninistracici p~iblica, cls bens s’jntcgren 
cn el seu patrimoni. 

Títol 111 
Mesrxrcs de foment i difusi6 

Capitol primcr 
Foment 

I Els aiuts de Ics administracions públiques pcr a la cort- 
servaci6, rccupcraci6, rcstauraci6 i difusi 6 dels héns intc- 
grants del patrimoni histhrico-cultural s’han dc concedir 
d’acord amb critcrk de publicitat, concurrknci a i objcctivitai 
i dins de Ics prcvisians pressuposthies, 
2. En I’atorgament de les incsurcs de foment a qui5 es rc- 

fercix aqucst capítol s’han dc prevcurc Ics garantics neces- 
&ries per evitar l’espcculació amb bkns que s’adquircixcn, 
cunscrvcn, restauren, o milloren amb ajudes p6bliques. 

3. No es podcn acollir a les rncsiires de fomcnt les perso- 
nes o entitats quc no compleixen cl deure de conscrvnci6 cs- 
tablcrt per uqucsta Llei. 

Article 54. Ajuts per  u la consemacin’ i rehahilitacid 

1 .  L’Administraci6 de la Gcncrditat ha d’cstablir un pro- 
grama anual d’ajuts per a la canservacih, millora. i restaura- 
ció del patrimoni histhrico-cultural. 

2. Si en cl tcrmini rnkxim dc vuit anys des de l’atorga- 
ment d’un ajut l’Adrninistraci6 adquireix GI be, cs dedueix 
dcl preu d’adguisicici una quantitat equivalent a l’import de 
I’ajjut o ajuts, la qual es considera com a pagamcnt a cornp- 
tc. 
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3. S’ha de promoure l’accés al crkdit oficial per al finan- 
qament dc les obres de conservaci6, manteniment, refiabili - 
tació i excavaci6, realitzades en béns culturals d’intcrhs 
nacional. 

Article 55, Ajuis per a E’adquisicid 

El Govcm de la Generalitat ha d’adoptar les mcsures ne- 
cesskries perquh cl finanGarnent de l’adquisici6 de béns cul- 
turals d’interks nacional i catalogats amb la finalitat de 
destinar-los a un bs general que n’asseguri la seva protecció, 
tingui accés preferent al crkdit oficial en la fornia i requisits 
que estableixen les seves normes reguladores. 

Article 56. L’u per cent cultwul 

I .  L’Administració de la Gencralitat ha de reservar en els 
pressupostos dc les obrcs públiques finanqades totalment o 
parcialment per ella, una partida rninirna de l’u per cent de 
la scva aportació amb la finalitat d’invertir-la en la conser- 
vacici, restau’racid, excavaci6 i adquisició dels b@ns protegits 
per aquesta Llei. 

2. La rcscrva a q u 5 . e ~  refereix l’apartat anterior tamb6 
s’aplica sobrc el pressupost total d’cxecució de les obres pú- 
bliques que executen els particulars en virtut de conccssi6 
administrativa de la Gencrali tat. 

3. S’cxceptuen de les rncsures anteriors les obres públi- 
ques segiients: 

a) Aquelles cn qu& l’aportació dc la Generalitat o del con- 
cessionari és inferior a cent milions de pessetes. 

b) Les que es realitzen especificament per complir els ab- 
jcctius d’aquesta Llei. 

c) Les que es financen totalment amb c h e c  a transferkn- 
. cies de fons finalistes. 

4. Als efectes quc preveu I’ankrior Iletm a), no es tenen en 
comptc els eventuds fraccionaments en la contractaci6 d’una 
obra que es pugui considerar unithiament o globalment. 

5. Els criteris i forma d’aplicaci6 dels fons obtinguts 
d’acord amb aquest article es determinaran reglamenthria- 
ment. En qualsevol cas, tenen carhcter prefcrent els b h  
culturals que puguin quedar afectats directament pcr l’obra 
pcblica de quk es tracti i els que es trobin situats en el seu 
entorn. El Departament de Cultura ha d’emetre informe pre- 
vi a l’aplicaci6 dels fons. Tenen la consideració d’aportaciii 
a l’u per cent els costos dc les intervencions arqueolbgiques 
a quk fan referkncia els articles 47.2 i 48.3. 

6 .  En els expedients de contractació d’obres s’ha d’acrc- 
ditar la disponibilitat de crkdit necessari per al compliment 
de I’obligaci6 de rescrva prevista en aquest article. 

7.  Les inversions culturals que I’Estat faci a Catalunya en 
aplicació de l’u per cent cultural previst a la Llci del Patri- 
moni T-Iistbric Espanyol s’han de realitzar previ informe del 
Dcpartamcnt de Cultura sobre els sectors i hrnbits culturals 
quc cs considerin prioritaris en cada momcnt. 

. 

Article 57. Pagaments amb bérzs culturals 

1 .  Els propietaris de bens integrants del patrimoni histbri- 
co-cultural poden sol.1icita.r a 1’Administració de la Genera- 
litat l’admissi6 de la cessi6 en propietat dcls esmentats bens 
en pagament dels scus deutcs. Correspon al Departament 
d’Econornia i Finances, previ informe dcl Departament de 
Cultura, l’acceptaci6 de la cessib. 

2. Aquesta possibilitat es pot apiicar al pagament de deu- 
tes contrets amb les administracions locals. En aquest cas, 
l’acceptació de la cessi6 correspon al ple de la corporacio. 

Article 58. Reneficisfiscals 

2 .  Els propictaris i titulars de drets sobre els bens cultu- 
rals d’intercs nacional i els catalogats tenen cls beneficis fis- 
cals quc, en l’hmbit de Ics respcctives competencies, 
determina la legislaci6 de l’Estat, la de la Generalitat i Ics 
ordenances locals. 
2. Els béns cultwrals d’interEs nacional cstan exempts de 

S’Zrnpost sobre bens immobles en cls termes previstos cn la 
Llei 3911 98R, d’hisendes locals. Gaudeixen tarnbi d’cxcmp- 
ció de l’lmpost sobre construccions, instal-lacions i obres, 
les obres que tenen per finalitat la. canservaci6, millora o re- 
habilitaci6 de rnonumcnts dcclarats d’interhs nacional. 
Aquestes excmpcions no donen lloc a la compensació amb 
carrec als pressupostos dc la Generalitat dc Cataiunya en fa- 
vor dels ajuntamcnts. 

Capítol segon 
Difusió 

Articic 59, Inventari General del Patrimoni Nisthhricri-cul- 
turai Catald 

I ,  El Departament de Cultura ha d’eelaborar i mantenir 
l’lnvcnt ari Gcneral del Patrimoni Hi s tbrico-cultural Cat al 8, 
el qual té com a finalitat pcrmetre la rccopilacih sistematica 
i la difusici de tots els bens que intcgren aqucst patrimoni. 

2. LCS dades que figuren a 1’Inventari General scin pdbli- 
ques. Excepcionalment, per resolucici dcl conseller de Cul- 
tura, es poden cxcloure de consulta pdblica dadcs relatives a 
la situaci6 juridica, a la localitzaci6 i al valor dels bens. 

3. L’Administraci6 de la Generalitat ha de prendre les 
mesures per tal de garantir l’accessibilitat deis ciutadans a 
les dadcs contingudes en I’Inventari General del Patrimoni 
FTistbrico-cultural Catalh, mitjanpnt l’estabiimcnt d’una 
xami descentralitzada de trammissi6 de dadcs. 

4. Els museus, biblioteques, arxius i d’altres centres de 
dipbsit cultural que informatitzin les dades documentals 
dels seus fons han d’assegurar i facilitar la viabilitat del 
trasphs de la informaci6 a I’Inventari General cn el suport i 
el format que el Departament de Cultura determini. 
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Article 60. Visita pública 

L’AdrninislraciÓ dc la Gcncralitai, ha dc vetllar pcrqu& la 
visita p6bIica als bkns culturals d’intcrbs nacional s’cfectui’ 
cn condicions qwc asscgurin el seu adcquat concixement i 
d ifusi6. 

Article 64, Ensenyament 

El Govern de fa Gencralitat ha d’incloure en els cum’culc? 
dcls diferents nivells del sistema. educatiu reglat obligatori 
el concixement dcl patri rnoni histhico-cultural catalh. 

Article 65. Publicucions 
Article 61. Gestiii dels rntinumcnts per la Genemlitat 

1 .  Els monumcats i jaciments argucolhgics oberts a la vi- 
sita pública ¡ administrats pel Dcpartament dc Cultura han 
dc ser gestionats cl’acord amb cls principis dc desconccntra- 
ci6 i participació, scns petjudici de l’aplicilci6 de directrius 
comunes que en garanteixin la coherkncia global. 

2. La gestió d’ayuests monuments i jaciments n’ha de ga- 
rantir el manteniment i la conscrvaci6 i ha dc potenciar-ne 
la divulgacid, pcr a la. qual cosa han de comptar amb cls ele- 
ments suficicnts de seny alitzncici, guia i serveis compiemcn- 
taris. 

3. EI Govern pot crear patronats integrats per repre- 
scntnnts de La Generalitat i d’altres institucions, entitats i 
persones relacionades arnli un monument, per tal de col.l;i- 
borar, assessorar i participar en la seva gest% i en les SCYCS 

activitats. En aqucsts patronats hi han d’cstar rcprcsentants 
el consell comarcal i l’+juntament corresponents. 

4. El Govcrn pot cstablir que determinats rnonmncnts, ja- 
cimcrits queolbgics o museus gestionats pcr la GcncraIi tat 
siguin administrats en rEgim d’mtonomia ~c~iibmicil ,  en els 
termes quc es concrctin rcglamcnthiamcnt. Cada any, el 
responsable de la gesliri d’un inonument o museu acollit a 
aquest rkgim ha de presentar al Departament de Cultura la 
justificaci6 dcls ingressos i el compte dc gesti6 cconhmica, 
cls guals qucdcn a disposicib de la intervencici General, dc 
la Sindicatura de Comptcs de Catalunya i ,  si s’escau, del 
Tribunal de Cornptcs. 

Article 62, Cc,wih d’ús de monuments 

El Govern pot acordar la ccssi6 de 1’6s de héns immobles 
de la Gcneralitat amb valors histbrico-culturals en favor 
d’altrcs insdtucions p6bliques o d’cntitats privades, a fi que, 
mitjanpnt la seva millor utilitzaci6, se’n gwmtcixin la con- 
servacici i el rnantcniment. 

Article 63. Iylstullrxcid de museus, arxius 1‘ biblioteques 

1 .  6s causa. d’interks social, a cfcctes d’cxpropiació, la 
instal.lrzci6 dc museus, arxius i biblioteques. 

2. S6n competents per a procedir a I’expropiaci6 51 qui: es 
rcfereix I’ aparlat anterior 1’Admini straci6 dc la Generalitat, 
els consells comarcals i els ajuntaments cn l’hrnbit tlc les sc- 
ves competencics. 

L’ Administració de la Gcneralitat ha de promoure i’edi- 
ció dc publicacions d’investigaci6 i de divulgació dcl patri- 
moni histbrico-cultural catalh. 

Títol IV 
De I’execucih d’aquesta Llei 

i del rkgirn sancionador 

Capitol primcr 
Mesures per a l’cxecució d’aquesta Llei 

Article 61i. Execucid de/ deure de uonservacid 

1 .  En cas d’incomplirnent dcl deure dc conscrvaci6, el 
Dcpartament de Cultura pot ordenar als propietaris, POS- 

sei’dors i titulars de drets reals sobre héns culturnls d’inte- 
rks nacional o béns mobtes catalogats, I’cxccucici dc Ics 
obrcs o Ja rerzlitzaci6 de Ics actuacions que siguin neces- 
shtries per preservar-ios, conservar-las i mantenir-los. 
Aquestes mesures poden ser adoptades també pels ajunta- 
ments quan afectin imrnohles catalogats. L’administraci6 
no pot ordenar l’cxecució d’obres o d’actuacions per im- 
port superior al 50% del valar del be, fixat pcl Departa- 
ment de Cultura o per l’ajjuntament carresponcnt 
mitjanqant l’aplicació dcls criteris establerts it la Icgisla- 
ci6 sobrc cxpropiaci6 forqosa. 

2. Quan els obligats no executen les actuacions it quk fa 
referbncia I’apaztat anterior c l  Departament de Cultura o en 
el scu cas l’ajuntamcnt poden procedir a l’exccuci6 subsi- 
dikrja a c h c c  de I’obligat. En cas de perill imminent pcr 
l’imrnoblc, l’administcacib competent pot cxecutar Ics obres 
imprcscindiblcs per a la salvaguarda del bé sense necessitat 
dc rcquerimcnt previ. 

3. Per a la realització dc les obrcs de conservació dels 
béns culturals d’interhs nacional cl Qepartamcnt de Cultura 
pot conccdir un ajut amb carhcter de bcstreta reintcgrable 
que, en el cas dels b6ns immobles, s’inscriu en el Registre 
de la Propietat. 

4. Són causa d’intcrks social, a efectes d’expropiació, 
I’incampl¡ment dels deures de conservaci6, preservació, 
mantenirncnt i protecció establerts en aquesta Llci, i la si- 
tuaci6 de perill o rui’na imminent d’un immoble d’intcr5s 
nacional. Són corn~ietents per proccdir a l’expropiació 1’Ad- 
ministraci6 de la CcneraEiiat, els coiiscIls comarcals i cls 
ajuntaments cn i’irnbit de les seves compethcies. 
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Article 67. Repurucid dds danys uausafs 

1. Sens perjudici dc la sanció que corrcspongui, I’Admi- 
nistració dc la Generalitat ha d’ordcnm a. Ics persones n ins- 
titucions rcsponsables la reparaci6 de danys causats 
itlícitament cn cls bens culturals d’intcrks naciotial o rnohlcs 
catalogats rnitjanpnt ordres executives dc rcparaci 6, reposi- 
ci6, rcconstrucci6, enderrocament o aquelles altrcs que si - 
guin nccessAries per recuperar I’cstat anterior del be, 

2. Correspon als ajuntaments adoptar aquestes mesures en 
rclació amb cls béns immobles catalogats. 

Article 68. M d t e s  coercitives 

1 .  Per tal de fcr efectiu el compliment dels deures i les re- 
solucions administratives dictades per al compliment del 
que disposa aqucsta Llei, l’administraci6 competent pot im- 
posar multes coercitives. 

2. La imposici6 d’aquestes multes es du a tkrme previ re- 
queriment escrit en el qual s’hha d’indicar el termini que cs 
disposa per al compliment i la quantia dc la multa que pot 
scr imposada. En tot cas, e3 termini ha de ser suficient per al 
compliment de l’obligaci6 de qu2 es tracti i la multa no pot 
excedir de cent mil pessetes. 

3. En cas que es mantingui l’incomplimcnt, 1’ Administracili 
pot reitcrar les multes tantes vegades com sigui necessari fins 
al compliment de l’obligacili, sense que en cap cas el termini 
pugui ésser inferior a l’assenyalat en el primer requeriment. 

4. I,es multes coercitives scin independents i compatibles 
amb les que cs puguin imposar en concepte de sanció. , 

Article 69. Inspecci6 

1 . L’ Administració pot inspcccionar en qualsevol moment 
Ics obres i intcrvencions que es realitzin en béns intcgrmts dei 
patrimoni histbrico-cultural catalk Els seus propietmis, possc’i- 
dars i titulars han de permetre I’accés als esmentats bdns scm- 
prc que sigui necessari a efectes d’inspccci6. 

2, Els funcionaris pcblics als quals s’assigna el control i la 
inspccció sobrc el patrimoni histhricco-cultural, tenen la consi- 
deracici cl’autoriat i estan facultats per examinar els béns, els 
llibres, els documents i, en general, tot el que pugui servir d’in- 
formaci6 per complir i executar les seves tasques. 

Capítol segon 
RGgim sancionador 

Article 70. Classflcacid de les infruc&ons 

1. Llevat quc constitueixin delicte, l’incomplirncnt de les 
obligacions establertes en la present Llei constitueix infrac- 
ció administrativa. Les infraccions es classifiquen en lleus, 
greus i molt greus, 

2. Constitueixen infraccions lleus: 
a) La manca de cornunicaci6 ai Registre de Bens Cultu- 

rals d’lnterks Nacional o al Cathleg del Patrimoni I-listhrico- 
cultural Cattala dels actcs jurídics o tkdnics i dcls trasllats 
que afectin als b@ns inscrits. 

b) La transmissió onerosa dc la propictal o de qualsevol 
dret real dc gaudi sobre bdns culturals d’intcrhs nacional o 
sobre h6ns catalogats scnse notificar-la :i I ’administració 
cornpctcnt en els termes que prcvcu l’article 26. 

c) El canvi d’lis d’un monument sense autoritzaci6 dcl 
Departamcnt dc Cultura. o el manteniment d’usos incompa- 
tibles d’acord amb la declaració. 

d) L’incomplimcnt dcl deure d’infomació SI les adrninis- 
tracions competents sobrc 1’ cxistkncia i ntilitzacih dels bens 
intcgrants del patrimoni histbrico-cultural i l’obstrucció ii 
les inspeccions de les administracions competents. 

e) La manca de presentació al Departament de Cultura 
per a la seva aprovaci6 d’un programa que especifiqui Ics 
actuacions dc conservaci6. 

f) L’incompliment dels deures previstos a I’article 40,2 
per part deis comerciants de b@ns integrants del patrimoni 
histbrico-cul tural I 

3. Constitucixen infraccions greus: 
a) La manca de notificaci6 al Departament de Cultura de 

la realitzaci6 de subhastes que afectin a béns integrants dcl 
patrimoni histhrico-cultural. 

b) L’incompliment dels deures de prcscivacÍ6 i manteni- 
ment dcls héns culturals d’intcrks nacional o catalogats. 

c) La inobservhncia del deurc de portar el llibre-registre 
dc transmissions o l’ornissi6 o inexactitud de les dadcs que 
s’hi han ric fer constar. 

cional ,o catalogades sense aiitoritzaci6 del Departament de 
Cultura, aixi com la separació de E n s  mobles vinculats a 
immobles d’interhs nacional. 

e) L’incompliment de les obligacions de cornunicaci6 i 
lliuramcnt de restes arqucolbgiques. 

f) L’iincompiiment dcl dcurc de siispensi6 d’obres amb 
motiu de troballes de restes arqucolbgiqucs i clc les suspcn- 
sions acordades per I’administraci6 competent. 

g) L’atorgamcnt per part dcls ajjuntarncnts de IlicEncies 
d’obres i I’adopcia de mesurcs cautelm incomplint les pre- 
visions de I’articlc 34. 

d) La disgregacili de col-leccions declarades d’intcrks na- . 

4. Constitucixen infraccions molt grcus: 
a) L’enderrocarncnt total o parcial d’ immobles declarats 

d’intcrks nacional. 
h) La destrucci6 de béns mobles d’interks nacional Q ca- 

talogats. 
c) L’ atorgament per part dels ajuntaments de IlicEncies 

urbanístiques de desplagament d’immoblcs incomplint el 
que preveu [’article 36. 

5 .  Són infraccions lleus, grcus O molt greus, en fumi6 del 
dany potencial o efectiu al patrimoni histbrico-cultural: 

a) La realització d’intervencions arqueolbgiqucs sensc 
l’autoritzaci6 del Departament dc Cultura. 

b) La realització d’intervencions sobre b6ns culturals 
d’interks nacional sense Ilic5ncia urbanística O incomplint 
els termes d’aquesta. 



5552 BUTLLET~ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 92 I I5 dc murq dc I993 
- 

c )  LCS actwicians o intervcncirins S Q ~ W  h h s  culturals 
d’interks nacion;d o catalogats no prcvistes en els programes 
d’intcrvcncici ni rtprovadcs pel Bcpartarnent CIC Cul turii. 

1 .  A més dc Ics persaiics directamcnt responsables, ho 

a) Dc la rcalitzaciri d’ohrcs, els promotors. 
h) TIC l’incoriipliriient dc les ordres dc suspensi6 d’ohrcs, 

el director dc I’obra. 
c) Dc la rcalitzaciii d’intervcncions arqucolbgiques nq au- 

toritzades, els qui d’acord amb el Codi Pcnal tenen la consi- 
dcraci6 d, autors, cbrnpliccs o cncobridors. 

2. Tanib6 s611 responsables aquells que, concixent I’in- 
compliment dc Ics ohligacions previsks cn aqucsta Llei, 
n’obt-encn un hcnefici iklícit. 

són tamb6 dc Ics infraccions prcvistcs en aqucsta Llei: 

1 .  Les infraccions administrativcs en mathia dc patrimo- 
ni histhrico-cultural són sancionades d’acord amb les rcgles 
dcls apartats scgüents. 

2. Quan cls danys causats al patrimoni histbrico-cultural 
poden valorar-sc. econbinicament, la infracció és sancionada 
amb uila multa per una quantia igual o fins a quatre vcgadcs 
el valor cfcls danys causats. 

3. En cls altres casos s’apliqucn Ics sancions scgiients: 
21) En tes infraccions lleus, multa clc Cins a un milici dc 

pcssetes. 
b) En ics infraccions greus, inulta compresa cntre un rni- 

lici uila pessctcs 1 vint-i-cinc milions dc pessctes. 
c) En les infraccions molt grcus, multa cornpresa cntre 

vint-i-cinc milions una pcssctc.s i cent milions de pessetes. 
4.. Scns perjudici dc l’cstablcrt a i’apartat anieriac, la 

quantiaL dc la sancih cs gradua CIC confonnit;it amb: 
a) La reinciclkncia. 
li) El dany causat al patrimoni histcirico-cultural. 
c )  La utilitzaci6 de rnit.jans thcnics cn les inlcrvcncions 

;~rqucolbgiyues i Hcgals. 

L’brgan compctcnt per n imposa la sanci6 pot acordar 
com it sarici6 acccssbria el cornis dels matcrials i estris em- 
prats cn I’activitat il*licita. 

Article 74, drgans competents 

1. Correspon al consell commcal i a l’ajuntament, indis- 
tintameni, la cornpetkncia pcr a sancionar la infrrtcciil pre- 
vista a I’art. 70.2. b) respecte als hdns irnmoblcs catalogats. 

fis eornpetCncia dc Ics cntitats locals la imposici6 dc snn- 
cions per Ics infr;iccions prcvistes a I’art. 70.2.d) i 70.3.1) 
quan són cornem en relaei6 amb actuacions de ics cntitats 
locals. 

2. Corrcspon RIS +juntaments la compethcia per a incoar i 
trami tar cls cxpedicnts sancionadors per les infrxcions prcvis- 
tes a l’art. 70.5.b), cxccple en els municipis de menys dc 5.000 
habitants, en quk aqucsta compctkncia corrcspon als consdls 
conzarcals. En Ics esmentades infraccions, I’slplicitci6 dcl rkgim 
sancionadur reguht cn la prcscnt Idei prcval sobre cl rkgim es- 
tablert a la normativa urbanística. La cornpcthcia per a la im- 
posició dc Ics sancions carrespon: 

a) Al president del consell comarcal, cn cas de srtncions 
clc fins a un milici dc pcssetes en municipis dc menys dc 
5 .O00 habita 11 t s. 

h) A l’dcaldc, cn cas dc sancions dc .Cim a un mili6 de 
pcssetes en municipis d’cntre 5.000 i 50.000 liabitints, o de 
sancions fins a vint-i-cinc milians de pcssctes en municipis 
CIC mes de 50.000 habitants. 

c) AI conseller dc Cultura, cn cas de sancions d’cntrc u11 

mili6 i vint-i-cinc milions dc pessetcs cn municipis de Cim cz 
50.000 habitants. 

d) Al Govern dc la Generalitat, en cas dl: sancions de rnks 
dc vint-i-cinc iniIions dc pessetes. 

Si el Dcpmtamcní dc Cultura coinunica a l’cntitat local 
competent 1’existEncia d’indicis &una infracciil de Ics prc- 
vistes a I’art, 70.5.b) i ]’entitat local no li notifica la incoa- 
ci6 de l’expcdient sancionadur cn el termini de dos mesos, 
el Departament dc Cultura. pot procedir a la incoació, trami- 
tació i resolució dc 1’ expedient suncionador. 

3. En les restants infraccions previstcs a E’articlc 70, la in- 
coaci6 dcls expeclicnts sancionadors corrcspoii al dircctor 
general dcl Dcpartfiment dc Cultura competent pcr ra6 de la 
mutkria. Per fi  la irnposici6 de Ics sancions sbn competents: 

a) El conseller de Cultura, en cas dc sancions de fins a 
vint-i-cinc niilioiis dc pessetes. 

b) El Govern de la Gcncrditat, en cas de sancions supe- 
riors u vint-i-cinc milions dc pessetes. 

Article 75. Prescripcici de Ees infruccinns 

Lcs infraccions administratives a que es rcfcrcix aqucstsl 
Llei prescriuen als cinc anys d’havcr-se carnEs, llevat dc les 
de cariicter molt greu, que prcscriucn als dcu anys. 

Article 76, Mesures cautelars 

1. L’Administraci6 de I n  Generalitat pot suspendre qual- 
sevol obra o actuaci6 que es faci en béns culturslls d’intcrks 
nacional o catalogats que incompleixin cl quc prcveu la le- 
gislacili sobre patrimoni histllrico-cultural. Iguallmenl pot 
ardcnm-se la suspciisiri de les obres quan s’hagin trobat res- 
Ics arqucolbgiques i el promolor hagi incomplcrt l’obligacici 
cstahlcrtu a I’article 51. 
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2. Les suspensions a qui5 fa rcfcrhncia l’apartat anterior 
poden ser tarnbk acordades pels ajuntaments, semprc i quan 
es tracti d’obres o d’actuacions sub.jectes a Ilickncia munici- 
pal. Quan la suspcnsiri afecti un M cultural d’interks nacio- 
nal s’ha de comunicar al Departament de Cultura en el 
termini m k i m  de 48 hores. 

3. Si hi ha indicis rx%mdls d’infracci6 greu o molt greu, 
l’administraci6 competent per a imposar la sancih correspo- 
nent pot acordar com a mesura cautelar, pkviamcnt o si- 
multaniament a la instruccih de l’expedicnt sancionador, la  
immobilització, precintatge o dipbsit dels materials i estris 
emprats en activitats contriries a aquesta Llei. 

4. Així mateix, el Departament de Cultura pot acordar el 
dipbsit cautelar dels béns integrants del patrimoni histbrico- 
cultural que es troben en possessi6 de pcrsones que cs dedi- 
quen al seu comerq i rcspecte dels quals no en poden 
acreditar I’ adquisici6 lícita. 

Article 77. Publicitat de les sancions 

L’brgan que resol l’expedicnt pot acordar la publicaci6 de 
les sancions imposades de conformitat amb aquesta llei un 
cap han esdevingut fcrmcs en via administrativa. 

Article 78. Termini de resoluciri dels expedients sanciona- 
dors 

El termini mhxim per a la resoluci6 dels expedients san- 
cionadors per Ics infraccions regulades en aquests Llei és dc 
quinze mesos. 

Disposicions addicionals 

Primera 

1. Els béns ubicats a Catalunya que hagin estat declarats 
d’iinterks cultural Q inclosos a 1’Invcntari General de Béns 
Mnbles, d’acord amb la Llei 1611985, del Patrimoni Histb- 
ric Espanyol, passen a tenir respectivament la consideraci6 
de béns culturals d’inter5s nacional o de béns catalogats. Els 
bens integrats en els cathlegs municipals de patrimoni hfstb- 
ric queden inclosos en el Cataleg del Patrimoni Histhrico- 
cultural Catalh. 

2. Es declaren d’inter&s nacional els castells dc Catalu- 
nya. En el tcrmini de cinc anys el conseller dc Cultura ha de 
presentar al Govern pcr a la seva aprovació una relació 
d’aqucsts castells. 

3. Es declaren d’intercs nacional Ics coves, els abrics i els 
indrets que contenen rnanifcstacions d’ art rupestre. 

4. Es declara d’interks nacional la documentacib recollida 
en l’Arxiu de la Corona d’Aragli. 

Segana 

E’ Administració de la Geiieralitat assumeix, cn virtut 
d’aqucsta Llei, Ics competkncics anteriorment exercides per 
lds diputacions provincials en materia dc protccció, conscr- 
vmi6 i catalogació del patrimoni hist<irico-culturaE catalh. 
Aquesta atribucici de campethcies comporta. cl trasphs dels 
mitjans materials i personals afcctes als serveis i els organis- 
mes corresponents, i també als corresponents recursos eco- 
nbmics d’acord amb el que estableix la Llei 91987, de 4 
d’ahril, dcl d g i m  provisional de compctbncies de Ics dipu- 
tacions provincials. 

Tercera 

Correspon al conseller de Cultura proposar al Govern 
l’acceptaciii de donacions, herkncies o llegats a favor de la. 
Generalitat quan tenen per objecte bens mobles que formen 
part del patrimoni histbrica-cultural catal&. La tramitació, 
instrucció i resolucih del corrcsponent expedient és compc- 
tcncia del Departament dc Cultura, el qual tarnb6 ha dc tenir 
cura dc la incorporaci6 dels bens adquirits a I’Inventari Gc- 
ncrd de Béns dc la Generalitat de Catalunya. 

Quarta 

Els paratges pintorescos incoats o declarats d’acord amb 
el procediment previst en la Llci de defensa, conservació i 
acrcixemcnt del patrimoni histbrico-artístic nacional dc 1 3 
de maig dc 1933, han de ser reclassificats en cl termini dc 
cinc anys en alguna de les figurcs dc protecci6 previstes a 
l’article 7 d’aquesta Llci o en la legislació sobre cspais natu- 
rals. Si transcorregut aquest termini no s’haguds procedit a 
la rcclassi ficaci6 s’entendrh caducada la incotició o declara- 
ció. 

Cinquena 

Quedcn derogats els articles 12 i 13 CIC la Llei 611 985, de 
26 d’abril, d’arxius. Als arxius i documents privats inclosos 
en algun dels supbsits dc I’articlc 19 de la present Llei els és 
d’aplicaci6, a més del rEgim establert cn aquesta Llei, cl quc 
disposa el capítol I11 de la Llei d’arxius. 

Sisena 

Queda derogat el Dccrct 3011984, de 25 de gener, pel 
qual s’cstableix ]’obligatorietat de l’infmnc del 13eparta- 
ment de Cultura en materia de catalogació municipal de mo- 
numents. 
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Disposicions transithries 

Primera 

Els cfcctcs dels cxpcdients sohrc clcclarwió de hdns d’in- 
tc& cultural iniciats abans de l’cntrada en vigor dc la pre- 
sent Llci scrilii els que aqucsta estableix per #Is béns 
culturals d’intcrh nacional. La tramitació dcls cxpcdicnts 
haura de contiiniar segons cl nou rkgim jurídic. 

Mcntrc pel Govern de la Gencralitat no s’ilprovin les nor- 
mes pcr ai ciescnvoiupament i ap~icació ti’aqucsta ~ e i  se- 
gucixcn vigents Ics que rcgulen actualment aquesta rnathria 
cn tot cl qiie no s’oposi al prcvist en aqucsta Llci. 

Disposiciri final 

S’autoritza cl Govern pcr proccrlir pcr via reglamcnthia 
a I’actualitzacili de la quantia CIC Ics multes que es fiixcn cn 

. .. .. 

cls articlc 68 i 72 dc la prescnl Llci, scnse quc els perccntat- 
ges dels incrccments quc s’cstablcixin per acjucsta via pugnin 
ser supcriors a l’ínclex oficial del cost dc la vida. 

ANTECEDENTS DEL PROJECTE 

Documentació relativa i11 projecte de Llei dcl patri rnoni 

I. El text del projecte de Llei 
11. Mernbria justificativa 
UI. Marc normatiu 
IV. Rclacici de disposicions afectades 
V. Informe econbmic 
VI. Consultcs efectuacfcs 
VIL Altra dacumentacici d’interks, 

histbrico-cultural catali. 

h! de Iu R.: Els antecedents de1 Projecte p d e n  ésser con- 
sultats u l’Arxiu del Parlament, 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3.01.02. Pr-osiciuns de --_ llci 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

mo~osrcr6 DE L I ~  DWKDENACI~ DELS ENSENYAMENTS ART~STICS 
DE CA‘I‘AEUNYA 

PRBSENTADR PEL GRUP PARLAMENTARI II’INJCIATTVA PER CA’I’ALIJNYA 
(Reg. 8453 J Admissili a trknit i tramesa a1 Consell Executiu: Mesa d d  09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup parlamentari d’lniciativa per Catalunya d’acord 
amb alli, que prcvcu l’articlc 106 del Reglament de la Cam- 
bra, presenta la scgiient Proposició dc Llei de d’Ordenaci6 
dcls Ensenyaiiients Artístics de Catalunya. 

llxposicl6 de motius 

Z,’;wt és un patrimoni univcrsal basat en l’cxpressiri inte- 
gral dc la persona i directament vinculat R feribrnens cultu- 

rals més carnplexes quc, histbricament, s’ ha clcsenvoiupat 
en parallcl a la cihcia, al pcnsarnent i als altres camps de 
saber. En tant que drct fonamental tothom t6 cl dret a conhi- 
xcr-ho, a gaudir-nc i a podcr seguir ei scii desenvalupament 
i ,  pcr tant, s’ha de garantir la formai6 adequada cn aquest 
tcrreny . 

Els ensenyamcnts artístics constitucixcn un camp cle sa- 
ber espccífic i complcx quc ha cl’cstar present cn totes Ics 
etapes dcl dcscnvolupamcnt de la persona, des dc l’educaci6 
infantil fins al tcrccr cicle universitari. Histhricament 
aquests cnscnynments s’han descnvolupat en els camps tcb- 



BUTLLETf OFICTAT, DELPARLAMENT DE CATALUNYA I Núm. 92 I 15 dc mar$ dc 1993 5555 

ric, tEcnic i prhctic al marge de l’enscnyamcnt obligatori, i 
no ha estat fins ara que s’han convertit cn un &rea bssica de 
la formació de la pcrsona. 

Com a dret fonamental de les persones els ensonyaments 
artistics han d’cstar garantits per la socictat en els aspectes 
següents: 

a) La transmissió de coneixements gcncrals. 
b) L’aprofundiment de cada una de les especialitats. 
c) La investigació. 
A Catalunya, els enscnyarnents artístics s h  competencia de 

la Generalitat que n’ha de garantir la seva planificació, progra- 
rnaci6, gestici i inspecci6, tenint en compte la unitat cultural 
dels Paisos Catalans. La manca d’una planificació per part de 
1’ administracih cducaiiva catalana, tant abans de les transfcrkn- 
cics com en aquests d m r s  anys, ha generat un desenvolupa- 
ment irregular de I’oferta d’aqtlcsts estudis que ha fet que cls 
centres de formaci6 artístics depengucssin de la voluntat d’al- 
gunes adminisiracions locals, i tarnbk ha propiciat l’aparici6 de 
centres privats en la mesura que aquests ensenyaments no esta- 
ven integrats en el sistema general d’ensenyamcnt. Aquesta re- 
alitat obliga al Departament &Ensenyament a elaborar un 
mapa de l’cnsenyatnent atíístic quc contempli l’oferta per a 
tothom, tenint cn compte tant la creació de centres dc titularitat 
de l’Administraci6 Autonbmica, corn a trobar f6mules de fun- 
cionament per als altscs centres per tal de garantir els drets %- 
s i c ~  a tota la població escolar i alhora respcctar la suficient 
descentrditzaci6. 

En aquest sentit hem dc’constatar que la inexisthcia de 
centres d’cnsenyament musical, dansa i art dramhtic de titu- 
lasitat de la Generalitat situa aquest sector davant un buit 
important i impcrdonabie, mentre que pel que fa als enscn- 
yamcnts d’arts plhstiqucs i oficis existeix una xarxa de ccn- 
tres de la Generalitat escassa que ha fet que algunes 
administracions locals i cntitats privades assumissin la insu- 
ficikncia de 1’oferta. 

A mes dels centres especialitzats en les diferents bran- 
ques dels ensenyaments artístics aquests cnsenyament han 
d’ocupar un lloc clar i definit en totes les etapes del sistema 
general obligatori en aquesta h a  (rncsica, u t s  esceniques i 
arts plistiqucs). No es tracta doncs, de propiciar una activi- 
tat complementitia sinó de desenvolupar plenament els con- 
tinguts adicnts a cada etapa. L’especialitat de 1’ aprenentatge 
d’algiins d’aquests cnsenyaments (per exemple la música i 
la dansa) requereix la neccssitat d’integrar els ensenyaments 
generals arnb aqucsts ensenyaments especifics de manera 
quc permetin d’organitzar l’activitat docent d’acord amb les 
necessitats generals dellla ballariha o del/la músic. 

Als ensenyaments superiors, i d’acord amb all6 quc esta- 
bleix la LOGSE en parlar dels cnsenyamcnts de R&girn Es- 
pecial, se’ls atorgar& una titulaci6 superior i equivalent, a 
tots els efectes, a les llicenciatures univcrsitkries. En ser uns 
Ensenyaments Superiors paraklels a la Universitat no poden 
dependre del Conscll d’universitats i necessbjament, cal un 
organisme superior que faci les funcions equivalents. 
La Generalitat dc Catalunya tambL ha de desenvoiupar els 

nivells administratius amb compethcies sobre aqucst tema. 

En is de les compethcics atorgades per I’Estatttut, la Ge- 
ncrditat de Catalunya 6s rcspansabk dc regular i organitzar 
aqucsts ensenyaments, sens perjudici dc les compctbncies 
que la Constituci6 Espanyola atorga a l’Administraci6 Ccn- 
tral relatives a titulacions, alta inspccció i normativa bisica. 

Aquesta responsahil itat de la Gcneralitat de Catalunya 
s’ha de concretar en garantir unit dcrta suficient arreu dc 
Catalunya dels ensenyaments dcls difcrcnts nivells i espe- 
cialitats per possibilitar que els nens, ncncs i joves dc Cata- 
lunya puguin accedir-hi amb igualtat de condicions i 
garantics dc qualitattt. 

La Gencralitat de Catalunya ha d’elabmar un pla de ccn- 
trcs -mapa escolar- que garanteixi una oferta equilibrada en 
tot el territori i contribueixi a combatrc cls desequilibris te- 
rritorials i garanties de qualitat. 

La rcalitat de Catalunya ha fet que molts Ajuntaments ha- 
gin assumit dc forma volunthria compctkncies en aquest te- 
rreny, m a n t  i mantenint centres per impartir aquests 
ensenyaments. Aixi matcix s’hhn creat una hmplia oferta pri- 
vada, amb diferents nivells de qualitat i sense cap control 
respecte a I’oferta i al scrvei que donen. 

Tot aixb fa que I’actual oferta no abasti tota h població 
potcncial i a m6s que els castos hagin de ser suportats pels 
usuaris i usuaries dificultant aixf encara més les condicions 
d’igualtat cn l’acces a aquests ensenyaments que formen 
part de la formació intcgrai de les persones. 

La Generalitat de Catalunya ha d’assumir directament la 
creació i mantmiment d’aquests centres, bk de forma direc- 
ta, bt5 a través de convenis amb I’Administraci6 Local pcr 
tal de facilitar que aquesta assumeixi volunthiament corn- I 

petihcics que rcvcrteixin en millores de la qualitat de vida 
dels ciutadans i les ciutadancs sense havcr de gravar cls 
prcssupostos municipals que v h e n  condicionats per les 
cornpeti?ncics que ohligatbriament han de realitzar. 
’ Aquests convenis han de garantir el finanqament dc ics 
construccions de ~ O V C S  escoles, les adaptacions de les exis- 
tents i cl manteniment, inclbs el cost de les despeses de per- 
sonal. 

A partir d’aquests convenis s’hauran d’cstablir controls 
sobrc els preus que els usuaris paguin -en la fase transitb- 
ria-, així com de la qualitat dels estudis que s’ofcrcixin. 

Pel que fa al preu d’aquests estudis hem de posar-nos 
corn a fita la gmtui‘tat total d’aquests. Tot i quc en un primer 
moment, i dc forma transithria, es podria pensar cn l’cstabli- 
ment d’uns preus politics que comportin una aportació dels 
usuaris i usuhries. Haurien perb, d’estar acompanyats d’una 
politica de beques i %¡juts que garantissin quc aquelles famí- 
lies o usuaris arnb nivells de renda m@s baixos hi poguessin 
accedir cn condicions de grattultat. 

Pel que fa a les competkncies, la Llci d’Ordenaci6 d’En- 
senyaments Artístics de Cataiunya haur& de transfcrjr com- 
petkncies importants R l’Administraci6 Local. Reconeixent 
així la realitat del quc han estat aqucsts ensenyaments a Ca- 
talunya i potenciant un paper actiu dels Ajuntaments en la 
satisfaccici de Ics demandcs i de la qualitat de vida de la ciu- 
t ad ani a. 
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1 ,’Administracili Local -ConselIs Comarcals o Ajunta- 
ments, dcpencnt dc Ics situacions- ha d’asmrnir coinpcth- 
cies quant a la crcaci6 dc ccntres, rcgulacici dc l’utilitzacii>, 
funcionamcnt i horaris deIs ccritres, .cantrxtucil‘r del profes- 
snrat, ctc. 

L’ AdministraciS, critalana assumirh les campct~ncics dc 
control i infipcccici dels ccntrcs, així corn el dcsplegamcnt de 
la normativa bhsica B Catalunya pef yuc fa ii qucsts ensen- 
yaments, I-IaurA d’ccstablir Ics condicions minirncs dc quali- 
tat pel quc fa a instal~lacions, continguts mínims i rccut-sos, 
establir les condicions d’acces quc garanteixin la igualtat i 
la 110 selectivitat, etc. Crear& la inspcccici --o ampliar& l’exis- 
tcnt- pcr vctlliir pcl coinplimcnt de la nomativa bhsica.. 

Pcl que fa al professorat l’existbncia de difcrents situa- 
cions contractuals en funcid dels diferents Ajuntaments i de 
les fórmules que aquests utilitzen per gcstionar cls ccntrcs - 
gestiij dirccte, patronats, ...-, així com l’existkncia d’una 
gran dispersi6 de cenircs privats dc diferent signc -empre- 
ses privades, coopcratives, associacions..,-, f;l. quc cns tro- 
bem davant un conjunt de prohlemhtiques molt cliverscs. 
Hem d’avangar cap il la unificació dc les condicions con- 
tractuals, on es defineixin amh claredat les condicions cic 
treball -,jornada, dedicació al centre, calcndari ...- i les rctri- 
hutives, així com aqucllcs m6s específiques que afcctcn a 
yiicstions qualitatives -nombre d’dumnat, eyuipanicnts, ...-, 
tendint a l’cquiparacio amb les condicions dc treball quc es 
donen a I’cnsenyamcnt secundari. 

Títol primer 
Ordenacici clcls ensenyaments artístics 

Capitol 1 
REgim aplicable 

Articlc 1. Dualitat de Rhgims 

Els ensenyaments artistics cs dcsenvolupcn tant cn les 
etapcs dc Rkgirn General com en Ics dc Rkgirn Espccial. 
Les primeres han cl’nmegurar I’ adquisició d’uns ohjcctius 
bisics, pcr a la totalitat dc la pahlaci6 cn edat escolar, men- 
tre quc les scgoncs han dc permetre un aprofundiment 
d’aquestes branques culturals, a lots els i lcs cstudizmts de 
Catalunya que h o  desitjin. 

Per tant a 1’hora dc refcrir-nos als cnscnyarncnts artístics 
s’ha cle fcr rcferkncia als dos tipus d’cnscnyaments: els de 
REgirn Gcneral i cls de Rkgim Espccial. 

Capitol 2 
Ensenyamcnk artistics 

en cl Riigirn General 

Articlc 2. Distrihuci6 ierrituriul i t ipm de centres 

1 r.- Aquests cnsenyamcnts s’impartcixen als centres dc 
primiria i secundhria. La regulació de la distribucid territo- 

rial d’itquests enscnyaments csth cn el Mapa Escolar corres- 
ponent. L’claboraci6 d’aqucst Mapa hawh de contcmplar 
les rcstructuracions dels actuals edificis docents per possi bi- 
litar aqucsts ensenyamcnts. 

S’haurh dc garantir la coordinació dels estudis de Rbgim 
Gcneral i Espcciat per a aqucll alumnat que durant l’enscn- 
yamcnt obligatori i post-obligatori vulgui compaginar cls 
dos estudis. Aquesta coordinaci6 es fa ncccsshria pels alum- 
ncs de Música i Dansa que corncnccn aqucsts estudis als 8 
anys i ,  per tant, rcalitzcn p;u.al*lclarnen t cls ensenyamcnts 
generals i artistics. 

.Juntament als ensenyaments de Rkgim Gcncrd, on s’ini- 
parteixin Ics irecs artístiques, i els centres d’enscnyament 
artístic espccifics, podran existir ccntrcs que inlcgrin els dos 
tipus d’enscnyament. 

Aqucsta coordinació suposa racionalitzar cl trcball 
d’aqucsts alumiics tenint cn compte: 

- una distrihucih horhria Ibgiccz i cohercnt, redibilitzant 
Ics hores dels estudis sense augmentar sensiblcmeni l’horari 
1 ecti11, 
- quc els ohjcctius dels dos t i p  d’cnscnyamcnts cs com- 

plementin, per tal que no es donin duplicacions, ni Ilacuncs 
generals, i cs contemplin les excmpcions. 
- treball conjunt de ]’equip de professorat quc trcballa 

amb aqucst alumnat. 
- facilitar cl desplagament gcogrhfic de l’alumnnt que sc- 

gueix ambdós estudis. 
2n.- Aquests objcctius es poden assumir amh dos tipus dc 

centres : 
- centres intcgrats: en un mateix ccntre s’irnparteix la do- 

ble via, i cl professorat dels clos rkgims formen un mateix 
ciaustrc. 
- centres coordinats: aquells que han d’cstczblir relacici 

acadkmica per tal d’assolir els objcctius abans csrnentats. La 
seva cxisthcia suposa: 
- proximitat geogrifica 
-- coordinaciú pedagbgica 
- coordinaci6 horhria 
3r.- 1,’cxistkncia dc difcrcnts modalitats de batxillcsat, i 

cntre aquestes del batxillerat artistic fa que Ia seva planifica- 
ci6 tingui prescnt I’cxistkncia territorial d’ofcrta d’estudis 
especialitzats dc rnlisica, dansa i art dramhtic, i arts plksti- 
qucs amb cls quals s’haurh dc coordinar. Aixi mateix 
aqucsts estudis cspecialitzats quc s’ofcrcixin en el Batxillc- 
rat artístic s’haurh de coordinar amb els estudis que s’ofertin 
cn els centrcs espccifics, tant pel que fa si progrímaciijl, com 
B rccursos. e 

Article 3. Professorut 

1 r.- L’especialització del professorat depen dcl tipus 
d’ensenyamcnt artístics que s’imputeixin en les ctnpes in- 
fantil, prim%In i secundhia. El dcsplegament cunicular ha 
de contemplar craspectes>> rnusiciils, visual-plhstics, dc dansa 
i exprcssici dramhtica. Com a conseqükncia d’aqucsta cs- 
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tructuraci6, han d’cxistir rncstrcs i professorat de Ics etapes 
primhria i sccundhria amb aqucstcs cspecialitzacions. 

Donat que nu han existit fins ara, s’ha CIC prevcure un pc- 
ríode transitori on es faciliti als titulats de Música i Arts cs- 
ceniques quc puguin accedir, amb les condicions pertinents, 
als títols de mcstres amb aquestes especialitats (Decret 25 
juny similar especialistes catalk). En parallel s’ha de dcsen- 
volupar I’aplicació dels nous curriculars a les escoles de for- 
maci6 del professorat d’EGB que ha d’incloure aquestes 
especialitzacions i ha de disposar dc professorat adequat per 
a la seva impartició. 

Pel que fa al professorat de secundhrria, s’ha de convocar 
als concursos d’accés Ics suficients places per garantir les 
datacions d’especialistes, i facilitar l’accés dcls titulats de 
música i arts eschiques. 

2n.- S’haurh d’establir la col.labornci6 dcls centres d’en- 
senyament musical, dansa i art dramhtic en la formació per- 
manent del profcsssorat de rkgim general a 

Capítol 3 
Planificaci6 dels estudis Artístics 

de R&gim Especial 

Article 4. Distrihuciri territorial 

1 r,- E’adrninistració educativa ha de vetllar per aconsc- 
guir una correctc distribució geogrhfica dels centres d’en- 
senyament musical, de dansa i d’ilrts i oficis per tal que es 
garanteixi el dret de tots cls ciutadans i ciutadanes a benefi- 
ciar-se d’aquesta opció formativa. 

L’ administració educativa ha. de garantir una oferta sufi- 
cient i gratui’ta de centres de grau elemental i de grau mig, i 
tarnbd dels de grau superior que rebran el mateix tractament 
que cls estudis universitaris. 

2n.- S’,establiran convenis amb els Ajuntaments i Con- 
sells Comarcals per tal dc garantir una oferta equilibrada i 
de qualitat arreu de Catalunya. Aquests convenis contem- 
plaran les aportacions econbmiques de la Generalitat de Ca- 
talunya a l’Adrninistraci6 Local per a la creació de nous 
centres i aúaptació de centres ja existents, aixi corn la part 
dcl cost de manteniment, equipament i personat a assumir 
per la Generalitat de Catalunya. Aquests convenis es realit- 
zaran per periodes minims de quatre anys i seran renovables 
automiticament a menys que s’hagi incomplert la nomati- 
va, i en aquest cas, es revisarien Ics condicions del conveni. 
La. quantia cconbmica de la transferkncia a realitzar a 1’Ad- 
ministració Local pel manteniment dels centrcs ha de garan- 
tir els costos previstos per impartir els ensenyaments 
autoritzats. A aquesta quantitat s’hi hauria d’afegir la trans- 
ferkncia econbmica per atendre ajuts a famflies i usuaris en 
els casos de nivell baixos dc renda. 

Article 5, Mapa dels Centres 

1 r.- S’clabosari un mipa de centrcs d’cnsenyarncnt musi- 
cal (centres intcgrats, conscrvatoris dc grau superior, mig i 
elemental i escoles de música) i dansa, i de centres d’arts i 
oficis, que tingui en compte les particularitats gcogrhfiques i 
dernogrhtlques del país, així corn la seva distribuciij actual 
per tal &aprofitar-nc la infrastructura existent. 

Els critcrk per elaborar aquest mapa han de corrcspon- 
dre’s amb els fixats a tota Europa pcr 1’Associacid Europea. 
d’Escoles de Música. El resultat d’un primer cstudi fixa la 
necessitat de centrcs d’ensenyament musical i de dansa a 
Catalunya en un nombre aproximat de 300. Els criteris uti- 
litzats per detcrminar aquesta xifra són els següents: 
- Un ccntre de grau demental en polliacions de m6s de 

3 .O00 habitants. 
- Un centre de grau mig cada 20.000 habitants. 
2n.- Aquests 300 centres, pcl que fa a I’ensenyarnent mu- 

sical, es desglossaran de la manera segiicnt: 
- 1 centre de grau superior a Barcelona amb algunes ex- 

tensions per a les especialitats més necesshrics i de més de- 
manda. 
- 50 centres de grau mig distribui’ts cntrc els barris de 

Barcelona, totes les capitals de província i ciutats grans i 
caps de comarca. 
- 250 centres de grau elemental amb una distribucid lbgi- 

ca cn els barris de les ciutats, poblacions mitjancs, sub-co- 
marques i les demarcacions rurals més allunyades. 

El grau elemental dc rn6sica i dansa hauria d’estar A r n -  
pliament descentralitzat atenent les necessitats mínimes 
d’un centre elemental per il cada pohlkió dc tres mil habi- 
tants. 

3.- Pcl que fa als centres d’krts i Oficis a cada comarca 
s’haurh d’nfertar els dos graus d’aquests ensenyaments, així 
born el batxillerat artístic i dos rnbduls professionals relacio- 
nats amb Ics especialitzacions corresponcnts. 

4rt.- Pcl que fa als ensenyaments supcriors d’krt Drainh- 
tic hi haur% un Únic Centre Superior d’ Art Dramhtic que im- 
partir& totes les espccialitzacions, i pel yuc fa als estudis 
d’Arts i Oficis scrb necessari crear una Escola Superior de 
Dissenys i Arts i Oficis. Es podran establir delegacions 
d’aquest ccntre per impartir alguncs de les especialitzacions 
d’word amb la demanda existent. L’administraciÓ educativa 
garantira l’existhncia d’una delegaci6 a cada ciutat que tin- 
gui un kmbit geogrhfic d’influbncia supcrior als 500.000 ha- 
bitants. 

Capitol 4 
Tipus de Centres d’Ensenyament 

Article 6. Centres de Miisica i Dmsn 

I ro- Els centres cspecffics d’ensenyarnent musical i cls 
centrcs de dansa, tal i com estableix la LOGSE, s6n centres 
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cxclusivaincnt dedicats a l’ctiscnynment de la música o la 
dansa i s’cstrwiurcn cn trcs nivelfs: 
- centres dc grau clcrncntal 
- centres dc grau mig 
- centres dc grau superior 
211.- Els centrcs dc grau clemental estan obcrts a tots els 

ciutadans i ciutadanes, nes i ncncs o adulta, que dcsitgin re- 
hre una I‘orrnaci6 artística bksica. El scu trcball ha de tcnir 
~ i n  doble objectiu: 
- fer un tipus de trchall vcrs la fonnaci6 artística instni- 

mental dcls ciutadans i ciutadanes intcressats 
- i, preparar de forma adcquada aqtiells ciutadans i ciuta- 

danes quc dcsitgin ingrcssar en un conservatori o escola de 
grau mig. 

Un bon modcl 6s propiciar la convivkncia cn un matcix 
centre clcls cnsenyaments elementals de mLisicn i dansa. 

3r.- Els centrcs de grau mig acolliran I’aliimnat quc hagi 
demostrat un grau de capacitació adicnt per seguir eh SCUS 

estudis de música o dansa. L’ohjcctiu principal d’aquests 
centres scrh dc donar i t l  SCLI alumnat una forma& rigorosa i 
d’altu qualitat que els permeti, si és el seu desig, ingressar 
en un centrc dc grau superior o la. dedicació profcssional. 

Pel que fa al grau mig cal tenir cn compte Ics diferhncics 
dels objectius entrc d s  ensenyaments de música i dansa. 
Malgrl-lt aixb, t,zmb@ f6ra convenient propiciar la convivkn- 
cia cn un matcix centre d’aqucsts cnsenyamcnts, atcncnt Ics 
ncccssitats dc la població. 

4rl.- Els ccntres de grau supcrior seran cls centres que cx- 
pcdcixin la tituhci6 de grau superior, equivalent a tols cls 
efcctes al titol de Lliccncimra Univcrsithria, que capaciti 
pcr al plc cxercici professional, així com per l’acch al tcr- 
cer ciclc d’estudis universitaris. Aquests ccntrcs contempla- 
ran diverses especialitats i s’hi accedir& 1nitjanr;ant la 
supcracici d’una prova cspecífica pcr a I’espcciditat per a la 
qual s’opti. 

Article 7. Centres d’Art Plrarnirtic 

Ir.- Tot i quc la LOGSE no ho especifica, l’experikneia 
internacional demostra la convcnikncia d’integru cn un ma- 
teix centrc cls diversos cnscnyaments artktics de Ics arts de 
I’espcctaclc. Aquesta conveniencia 6s mes clara pel que fa a 
la convivkncia del grau mig de la dansa amb Ics difercnts 
cspecialitats dcls estudis superiors. Cal tenir en compte que 
el grau mig de dansa 6s el nivell superior pel que fa a la for- 
tnaciri professional del ballarí o ballarina, raci pcr la qual cs 
considcra convenient que convisqui amb Ics cspecialitats 
supcri ors d’csccnografia, in tcrprc taci 6, di recci 6, coreografia 
i pedagogia dc la dansa. 

A Catalunya hi hauri  un rinic ccntrc d’cstudis superiors 
dc dansa i art dramLtic; aquest centre és I’Institut cicl Teatre, 
actualmcnt de Irl Diputació dc Barcelona. L’lnstilut dcl Teatrc 
ha d’ksscr un centrc pluridisciplinar encaminat a una. forrnnció 
h p l i a  -no unidircccionah- susceptible d’espccialitzacians i 
aplicacj ons diverses. 

2n,- Tat i que l’lnstitut te cntre Ics scvcs missions la de 
Ibrrnar els professionals quc necessita de mancra immediata 
la prhctica escbnic¿i catalana, aixb no ha dc significar quc la 
tasca docent estigui supeditada a les cxigkncics del mercat 
ni als canons estktics imperants. Ren al contrari, ha d’esse- 
g u r u  uns estudis quc, arrelats cz la sensibilitat conteporknia, 
serveixin de motor per a la transformació de la rcaIitat artis- 
tica present. En aquest sentit, la tasca de forniació i dc de- 
scnvolupamcnt dels professionals no ha CIC quedar tancada 
amb I’assnliment d’una titulacid, siti6 quc ha dc ser assegu- 
rada per un canjut d’activitnts pcdagbgiqucs i artístiques 
post-escdars. Es dedicarh, a més de a la dochcia, a la in- 
vestigaci6 i R la difusi6 de Ics arts de I’cspectaclc. Aqucst 
centre superior podrh disposar dc tantes delegacions com si- 
guin necesskrries. 

Pel que fa a la dansa, T’Institut no haurh d’impartir el grau 
elctnentai, pcrh s i  yuc impartirh els ensenyaments dc grau 
mig j a  que aquests s6n cl nivcll superior per 21 la formació 
profcssional del ballarí o ballarina. Els cstudis cstrictamcnt 
supcriors de dansa es dcscnvoluparan en les cspeciali tats 
previstes a la LOGSE: pedagogia de la dansa i corcografia. 

Article 8. Escdes d’Arts i Oficis 

1r.- Les cscoles d’AArts i Oficis podran impartir el Batxi- 
llcrat Artistic d’acord amb e1 Mapa escolar establert per la 
Generalitat cic Catnlunya, ja sigui com a ccntrcs integrals o 
com it centrcs coordinats. 

2n.- El professorat haur8 d’cstar en possessió dc llicencia- 
tura iiniversithria en Belles Arts, Filosofia i Llctres, Arqui- 
tectura o Enginyeria. 

Es contemplarh la contractaci6 cspecífica i tcmporal de 
professionals per impiutir crkdits optatius. . 

Pcl que fa als cicIcs formatius, els dc grau mig impartiran 
fins a 2.400 hores, i els de grau superior fins a 2.500 hores, 
el professorat haurb d’cstat- cn possessi6 dc llicenciatura 
universithria en Rellcs Arts, Filosofia i Llctres, Arquitcctura 
o Enginyeria o Iliplornatura en Dissenys. Haurh de contem- 
plar-se amb carhcter transitori, li1 figura dcllla mcstre de ta- 
ller per n professionals que impartcixin assignaturcs 
especifiques. 

Fcr a Disseny Grafic, Tkxtil, Línia (moda) i Interiorisme, 
els estudis tindran a tots els efcctcs el.nivcll de diplomattura. 
I pel que f.d a Disseny Industrial tindran efectes dc llicencia- 
tura. 

3r.- Professorat: 
- Requisits academics d’accés que fixa la LOGSE. 
- Cada ccntre podrh establir cls requisits específics (per- 

fil) dc la plap.  
- L’acch es realitzar; atenent als criteris de pubiicitat, 

mhit i capacitat. 
- El centre rCditzuL la selecció. A tal fi es crear& una co- 

missi6 de seleccici on hi haur2 representació de I’administra- 
ció cducattiva, admi nistraci6 local, direcció del centre, dcl s 
pares i del professorat. 
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- Les condicions generals de treball (horari, dedicaci6, 
retribució.. .) seran fixades per l’Administraci6 Educativa, 
scnse perjudici de la necessitat d’cstablir prkviament el 
marc de negociaci6 amb els i les representants legalslsindi- 
cals del professorat, 
- Es mantindri la figura dellla mestre de taller en les es- 

coles cl’arts i oficis per a determinades especialitats i quc 
permetin que determinats professionals amb sblida cxpc- 
tikncia puguin exercir la docencia, mcntre no existeixi la ti- 
tulació equivalent. 

Article 9. Inspecció 

La funci6 inspectora ha d’actuar, per a la seva definiciii, 
en els cicles dcmental i mig dels ensenyaments artístics de 
rkgirn especial (art. 61 LOGSE). 

Títol segon 
Organitzaciii, funcionament i g:estib 

dels centres d’ensenyaments artístics 

Capitol 1 
Centres d’Ensenyament 

Artístic de Grau Elemental 

Article 10. Centres de Misica i Dansa 

1 r.- L’objectiu prioritari del grau elemental 15s el d’cesti- 
mular el gust per l’art específic. Per tal d’aconseguiw-ho cal- 
drh descnvolupar una formaci6 de caire prhctic, st traves del 
cant coral, la. música de cambra, les formacions orquestrals 
o instrumentals, el domini del cos i la prktica de la dansa. 

Els centres de grau elemental garantiran una fomaci6 glo- 
bal de l’alumne fru’it dc la coordinació interdisciplinar dcls di- 
ferents departaments integrants de I’cscola en qDcstib. 

.Aquests centres cstaran diferenciats dels centres de grau 
mig i superior tant cn’ la seva ubicaci6 física com en la seva 
organitzaci6 formal, cosa que afavorir8 cl seu caire no pro- 
fcssionalitzador. 

2n.- Un altre objectiu dels centres de grau elemental scrk 
el d’incidir en la vida cultural de I’entorn immediat afavo- 
rint-ne el seu dinamisme. 

Article 11. Necessitats especrjFiques 

Les necessitats especifiques dels centres d’cnsenyament 

- aules per a audicions, per a classes colktives i per a 

- insonoritzaci6 i bona acustica de tots els espais. 
- servei de biblioteca, fonoteca i videoteca. 
- banc de prkstec d’instrurnents per a facilitar I’clecció 

adequada als inicis de l’instrument, espccialment pel que fa 

musical seran les següents: 

classes individu als a 

a instruments d’adquisici6 menys Crcqüent (fhgot, oh&, 
trompa...). 
- aparells d’audicilj de qualitat per it Ics aules col-lcctives. 
- cquip d’audici6 d’cnrcgistrament i de priijcccions, a la 

- un piano de cua a cada centre. 
- aula amb parquet’fjotant pcr a la prgctica de la dansa. 

sala cl’audicions. 

Article 12. Prc$iessorai 

Haurh d’cstar en possessiij de la titulaci6 en la COITCS~Q- 

nent especialitat i grau, obtinguda en un centre de grau su- 
perior. 

Article 23. Qrganitzacid 

¡re- La unitat d’orgmitzacid bksica dels centres d’ensen- 
yamcnt musical seran els dcpsutaments. Hi haur8 tres grans 
departaments: el de Llenguatge Musical, que inciourk les 
aules de Llenguatge Musical i les dc Cant Coral, i el d’lns- 
trurnents, que inclourk les aules d’instrument, la dc con.junt 
instrumental, la d’orquestra i la clc música dc cambra, i el de 
dansa. 

2n.- El Consell Escolar ser& I’ brgan colkgiat responsable 
de la gestió dei centre, estara conformat per representants 
del professorat, dcls pares i marcs i ulumncs, del PAS i de 
1’ Ajuntament, i per I’cquip directiu. 

L’cquip directiu ser& cscollit pel Consell Escolar a pro- 
posta del claustre de professorat. 

Capítol 2 
Centres d’Ensenyament 

Artístic de Grau Mig 

Secció primera 
Centres de Música 

Article 14. Funcions 

Ir. La funció d’aquests centres 6s la de continuar, ampliar 
i aprofundir fins un alt grau de dificultat i amb un alt nivell 
qualitatiu, la formació iniciada cn els centres de grau ele- 
mental, tant en els aspectes teciics com en el camp del de- 
senvolupament de la personalitat artística. 

E’aprenentatge d* un instrument en tot aquest grau esde- 
vindrk mes profund, essent tant important, perb la practica 
instrumental individual, com de cambra i en con*iunts vocals 
i instrumentals. EE coneixement d’una kmplia literatura mul- 
sical se& un altre dels seus objectius importants. 
2n. Els centres de grau mig oferiran un ampli vcntall 

d’instruments, que hauran d’incloure tots els dc la plantilla 
d’orquestra simfbnica. Des de i’Administraci6 educativa 
cald& vetllar perquk almenys en tots els ccntres ubicats cn 
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els caps de comarca, s’afcrtin altres instruments menys ha- 
bituals: orgue, claveci, arpa, instruments dc cobla ... 

A mks dels ja citats pels ccntres dc grau clemcntal: 
- pianos dc cua a Ics aules dcstinadcs a classes d’aqucst 

- aulcs de música clectrbnica. 
i n s t rumciit. 

Haurh d’est,ar en possessió de la titulaci6 en la correspo- 
ncnt especialitat i grau, obtinguda en un centre de grau su- 
p eri or. 

Article 17. Urxanitzucili 

L’uniti~t bhsica d’organitzaci6 dels centres d’ensenya- 
ment musical seran els dcpartamenls. Els departaments es 
podran constituir per una sola especialitat o b6 pcr espcciali- 
tats afins. 

Seccici segona 
Cmtres de Dansa 

Article 18, Estructuru d& estlidis 

Els estuclis dc grau mig de dansa s’cstructuraran en tres 
cicles dc clos cursos acadkmics dc duraci6 cadascun, tal com 
s’cstahleix cn I’articlc 39 b) de la LOGSE. 

EI primer i segon ciclc de grau rnitjh ha de ser planificat 
caordinadc2mcni amb I’ctapa d’enscnyamcnt secundari abli I 
gatori, ja quc uquell tiridril una carrega lcctivn setmanal dc 
27 harcs. 

Capitol 3 
Centres d’enscnyamcnt Artistic 

de Grau Supcrior 

Sccci6 primcrn 
Conservatoris de Música 

Article 20. Finulituts 

Els centres dc grau superior estaran dedicats cxclusiva- 
ment a la forrnaci6 dels futurs professionals en cndascutia 
de les espcciafitats que m6s endavant cs detallcn, quc hau- 
ran de tenir dissenys cursiculars i titulacions cspccífiqucs 
per il cada especialitat. 

Article 21. Estructura dels estudis 

1r.- Els cstudis s’cstrwturaran cn tres cicles, que finalit- 
zaran amb titulacions de diplomatura, llicenciatura i docto- 
rat, scgons les especialitats, i estar coordinadcs amb Ics 
universitats. 

2n.- fis csscncial quc cls centres de grau superior rnantin- 
guin una estreta relaci6 amb altres facultats univcrsithtics a 
diferents nivells i per evitar duplicitats inneccsskries dc scr- 
veis (biblioteques.. .) i matErics (física acljstica, pedagogica 
general, idiomes, histbria de I’art, filosofia, intbrmhtica,..). 

Article 22, Especialitats i Suh-especialitats 

- instrumentista (d’cirquestru, solista, pedagogia de l’ins- 

- cantant (de cor, solista, pedagogia de cant). 
- direcció (d’orquestra, de coc) 
- composició 
- musicologia 
- pedagogia (grau elemental, grau mig) 

t ru m en t ) . 

Article 23. Ne ce ss i tu ts Esp ec@ q u es 
Article 19. Alumnat 

S9 h a  dc tenir en c o m p  que dcterrninades hat&rics/hrees 
de les estkblertcs en I’educaci6 secundhria obligatbria siin o 
incompati blcs (cducació física) o duplicades (música), S’ha 
de trobar el sistema de rcduir la &rega lectiva tant en l’hm- 
bit de la dansa, corn en d de l’educacib obligatbria. 

L’alumne ha d’haver assolit al final d’aqucst grau cls re- 
cursos suficients per ampliar ies possibilitats d’accks als es- 
tudis superiors. 

A mes del que s’ha assenyalat pels centres dc grau mig, 
els centres de grau superior han d’estar equipats amb cI 
nombre suficient d’instrumcnts de qualitat, aparells d’audi- 
ci6 i vidco, laboratari electroachtic.., 

L’ auditori ha d’ecstar equipat i adequat acústicament COM 

qualsevol sala de conccrts, j a  quc csdev6 un punt ncurhlgic 
de la formació musical. 

Article 24. Professorut 

J-Saurh d’estar en possessió de la titulaci6 cn la cerrcspunent 
especiditat i grau obtinguda en un centre de grau superior. 
Caldrh contemplar la contractac56 d’altres professionals quc 
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es considerin necessaris amb cmhcter temporal (profcssors 
associats], així com comptar amb la preskncia dc personali- 
tats de reconegut prestigi amb carhcter de professorat convi- 
dat. 

Article 25, Organitzacid 

La unitat d’organitzaci6 bhsica seran cls departaments. 
Constituiran departaments cadascuna de les espccialitats o 
sub-especialitats. 

Secció segona 
Centres d’Art Dramhtic i Dansa 

scnyaments hauran de promoure una actitud crítica i creado- 
ra a partir d’un ampli concixement dels corrents del pcnsa- 
ment estktic. 

Article 27. Pia d’eestlcbis 

L’cspecialitzaci6 que suposa cadascuna de Ics branques 
de les arts cs reflecteix en unes assignatures concretcs, cn 
un pla d’estudis; pesb tamb6 ha de permetre que I’anhlisi, la 
invcstigació i l’aprofundiment d’una kea  de sabcr que in- 
clogui totes les possibles diversitats que la componen. 

Article 28. E,rtudis Superiors de Dansa 
Article 26, Fnrmaciii de t’alurnnat 

L’organització d’aquests cstudis parteix d’una canccnp- 
ci6 similar a la del model universitari. fis evident que, per a 
l’estudi dc les arts de l’espcctack cal la teorització i la con- 
ceptualització d’uns camps dcl saber tan o mis consolidats 
que els que inclouen les noves carreres universithries, i tan 
definits com els tradicionals. 

La nova organització dels estudis ha de preveure una for- 
nació tebrica i prilctica que ha de possibilitar que l’alurnnc 
adquireixi els mecanismes i la metodologia neccsshria per 
resoldre situacions no apreses amb les quals cs trobar& en el 
futur immediat corn a professional. També ha dc pcrmetrc 
que ]’alumne avanci i aprofundcixi en aquelles brees quc 
puguin scr dcl seu intcrh si la seva opció est& més directa- 
ment lligada al camp dc I’anhllisi i dc la investigació. Els en- 

S’estableix la passibilitat de configurar uns cstudis supe- 
riors de dansa. hixh comporta la necessitat d’establir un pe- 
ríode experimental que ajudi tant a normalitzar eis diferents 
nivells d’cnscnyament dc dansa que s’impartcixen actual- 
ment corn a homogenei’tzar cl contingut dc Ics disciplines. 

Els estudis superiors de dansa podran configurar-se en re- 
correguts que afavoriran I’cspccialitzr-ici6 dc E’alumne. Els 
recorrcguts brindaran una oferta de rnatkries opcionals Bm- 
plia yrrc potenciar& quc l’alurnnc pugui determinarldissen- 
yar el scu propi currículum. 

I)alau del Parlament, 8 de rnaq de 1993 

Roc Fuentes i Nlzvarro 
Diputat del G. p. d’IC 

Joan Saura i Laporta 
Poitaveu del G .  p. d’IC 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3, I o. 
3.1 0.30. Propostes - de .---__--- resoluci6 suhscgüents ^. als informes I_ de la -- Sindicatura -.. de Comptes 

Projectes i lmposies de rcsoluci6 

PROPOSTA DE rmso~ucr6 PER LA QÚAL FAPROVEN LA M E M ~ R M  D’ACTIVITATS 
H EI, COMPTE GENEIUL DE T A  SINDICATURA 1113 COMPTES, 

ANNEX A LA DITA MEMORJA, CORRESPONENTS A LWXERCICI DEL IWI 
(Kcg. 3201) 

N. de la R.: I;u Membrin d’activitats i el Compte gegerd  
de Iu Sindicatura dí> Comptes, mnex a la dita Membricn, CCI- 

rrespnnents u l’exercici dei 1991, yuc van. ohrir. aquestu 
trfimifucib, es van publicar a la seccici 4.85 del BQPC núm. 
46, del diu 22 d’octubre de I992 

PROPOS‘I’ES DE RESOLUCld PRESENTADES PELS GRUPS PARIAMENTARTS 
(Rcgs. 824 t i S260) 

PROPOSTA PRESENi‘ADA PEL GRUP 
PARLAMENTARI DE CQNVEKGhNCTA 

I UN16 (Reg, 8241) 

A LA MESA DE L A  COMrSSI6 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Raimon Escude i Pladellorens, Portaveu de1 Grup Parla- 
mentari de Convcrghcia i Unici, d’ncord arn13 I’nrticlc 147.4 
del Rcglament del 13arlamcnt prcscnta la scgücnt Proposta 
clc Resolució subsegiient al debat dc la Mernbria cle la Sindi- 
catura dc Comptes de Catalunya corresponent a I’cxercici 
1991. 

PROPOSTA 1313 RESOLUCIO 

El Purlaincni de Catalunya aprova la Mernbria de la Sin- 
dicatura de Comptes corrcsponent ‘il I’excrcici dc I’any 
i 991. 

Palau clcl Parlament, 3 de mnrq dc 1993. 

PROPOSTA PRESENTADA PEL 
GRUP SOCTALETA AI, PARLAMENT 

DE CATALUNYA (Reg. 8260) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cicrco, Portaveu dcl Grup Socialista, fcnt 
Ús dcl que es prevcu a I’article 145.4 del Rcglarncnt dc la 
Cambra,’ prcscnto Ics següents Propostes dc Resoluciii suh- 
scgUcnts a I’Informe dc la Mernbiia de la Sindicatura de 
Comptes, excrcici 1991. (Rcg. 320 1 $. 

PROPOSTA DE RESOTJJCI6 Núm. I 

El Parlament de Catalunya aprova la Mernbria dc la Sin- 
dicatura de Comptes. 

Palau dcl Parlament, 3 de mar$ de 1993 

Raimon Escud6 i Placlellorcns 
Portaveu dcl Grup Parlamentari 

dc Convcrghcia i Unici 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 
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PROPOSTA DE RESOLUCI~ PER LA QUAL SAPROVEN ELS INFORMES 
DE FISCALIITZACIi) QUE CONTO LA MEMbRTA ANUAL 1111: LA SINIIICATURA DE COMPTES 

(Reg. 3201) 

N. de la R. ; Eis Informes de fiscalitzacin’ que conte‘ la Me- 
rnhria anual de la Sindicatura de Comptes, que van obrir 
aquesta tramitaciri, es van publicar u la secoid 4.85 del 
BOPC ndm. 46, del dia 22 d’octuhre de 1992. 

PKOPOSTES DE RESOLUCld PRESENTADES PELS GR 
(Regs, 8240,8261,8262,8263 i 8264) 

JPS Pd 

PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP 

T UN16 (Reg. 8240) 
PARLAMENTARI DE CONVERGENUA 

A LA MESA DE L A  COMISSI6 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Raimon Bscudd i Pladellorens, Portaveu del Grup Parla- 
mentari de Converghcia i Uni6, d’acord amb l’articlc 147.4 
del Reglamcnt del Parlament presenta la següent Proposta 
de RcsoluciÓ subsegüent al debat dcls Informcs de Fiscalit- 
zació SCP-Oi D/9E, SCF-03 D/93 I SCF-O1 DJ92 i SCF-04 
E19 1.  

PROPOSTA DE RESOLUCI~ 

El Parlamcnt de Catalunya aprova els següents Informes 

- SCF-O1 D191 Administració, Promoció i Gestió, SA 

- SCF-03 D19 1 Centre d’hformació i Desenvolupament 

- SCP-O1 D192 Institut de Rescrca i Tecnologia Agroali- 

- SCF-O4 EBI Comissió de Ports de Catalunya. Anys 

de Fiscalitzacici: 

(ADIGSA) any 1989. 

(CTDEM). Exercicis 1989.i 1990. 

rnenthries (TRTA). Exercici 1990. 

1987 a 1990. 

’ Palau del Parlamcnt, 3 de mar$ de 1993 

Raimon Escud6 i Pladellorens 
Portaveu del Grup Parlamentari 

de Converghcia i Uni6 

RLAME ITAR JS 

PROPOSTES PRESENTADES PEL 
GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT 

DE CATALUNYA 
(Regs. 8261,8262,8263 i 8264) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cicrco, Portaveu del Gnip Socialista, fent 
r i s  del cluc es preveu a I’articlc 145.4 del Reglament dc la 
Cambra, presento les segiients Propostes de Resoluci6 sub- 
següents a I’Informe de Fiscaiitzaci6 SCF-O1 D-91, Admi- 
nistracid, Fromoci6 i Gesti6, S .A., (AUIGSA), any 1989. 
(Reg. 3201). 

PROPOSTES DE RES01,üCIQ 

El Parlament de Catalunya: 
1 ,  Aprova I’Inforrne efectuat pcr la Sindicatura de Comp- 

tes. 
2, Insta el Consell Executiu al comphcn t  de les recoma- 

nacions d’aquest informe. 
3. En el termini de 3 mesos AUIGSA elaborar& el Progra- 

ma d’Actuaci6, d’Inversians i de Fiinanpment, d’acord amb 
els articles 28 i 29 de la Llei 4/85, que regulcn I’obligattoric- 
tat d’aqucst document per totes Ics emprescs p-iybliques. 

Un cxcmpiar d’aqucst diicumcnt sera tramés al Parla- 
ment. 

4. En el termini d’un any ADIGSA arribar& c?. acords amb 
tots cls municipis afectats pcr tal de satisfer els deutes pen- 
dents cn concepte de Contribuci6 Territorial Urbana i/o Im- 
post sobre Bens Immobles. 

5. En cl termini de 3 mesos ADICSA revisar& els contrac- 
tes de lloguer de les oficines del departament dc Benestar 
Social situant-los a preus de mercat, per tal de no clesvirtuar 
les finalitats &aquesta empresa pública. 

Palau dei Parlament, 3 de maq de 1993 

Higini Clotas i Cicrco 
Portavcu 
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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cimo, Portaveu del Grup Socialista, fcnt 
6s dcl que es prcveu a l’article 145.4 del Reglament de la 
Cambra, prescnto les scgücnts Propostes dc ltesoluci6 sub- 
scgiients a I ’Tnformc de Fiscalització SCF-04 E-9 1 , Comi s- 
si6 de Ports de Ciitaluriya, anys 1987 a 1990 (Reg. 3201), 

E1 Parlarncnt de Catalunya: 
I ,  Aprova 1’Informe cfectuat per la Sindicatura de CompL 

2. Insta el Conscll Executiu al compIiment dc les recome- 
tcs. 

nacions d’aquest infonnc. 

Palau del Parlament, 3 de mar$ de 1993 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 

3. Encmnaiia el Consell Exccutiu al trasllat dc I’expcrikn- 
cia dc gestió dc I’JRTA a altres dcpnitamcnts i organismes 
autbnoms. 

tblau del Parlament, 3 dc mar% de 1943 

Higini Clotas i Cierco 
Pnrtavcii 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cimo,  Portaveu del Grup Socialista, fent 
ús del que es preveu a I’article 145.4 dcl Reglament de In 
Cambra, presento Ics segücnts Propostes dc RcsoluciÓ sub- 
següents a l’lnformc dc Fiscalització SCF-03 D-91, Ccntrc 
d’Informaci6 i Descnvolupanicnt Empresarial (C‘IDEM) 
cxercicis 1989 i 1990 (Reg. 3201). 

PROPOSTES DE RESOLUCI~ 
A LA MESA DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cierca, Portavcu del Grup Socialista, fent 
~s del que es prcvcu ii 1’miclc 145.4 del Reglament dc la 
Cambra, prcsento Ics següents Propostcs de Rcsoluci6 sub- 
següents n 1’Informe dc Fiscalitzaci6 SCF-O1 D-92, Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroaiimenthria (IRTA) cxcrcici 
1990 (Reg. 3201 $. 

PROPOSTES DE RESOILTCI~ 

El Parlament de Catalunya: 
1. Aprnva I’Infmme efectuat per la Sindicatura de Comp- 

2. llista el Consell Exccutiu al compliment de les recom- 
tes. 

nacions d’aquest informc. 

El Parlamcnt de Catalunya: 
1 .  Aprova 1’Inforine efectuat per la Sindicatura dc Cornp- 

tcs. 
2. Insta el Consell Exccutiu al complimcnt de Ics recurna- 

nacions d’aqucst Informe. 
3. Constata que la gcstiii efectuada pel Consell Executiu 

per mitja del CIDEM no ha complert amb La neccsshria cfi- 
&cia i eficikncia els objectius dc foment i inccntivwi6 in- 
dustrial cstahlerts en I’article 2 dc la Llei de Crcaci6 
d’aqucst organisme. 

Palau dcl Parlament, 3 de mar$ dc f 993 

Higini Clotas i Cierco 
Portavell 
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PROPOSTA DE RESOIAJCIÓ PER LA QUAL S’APROVA L’TNFORME IIE FISCALITZACIO 

AL PARLAMENT DE CATALUNYA CELEBRADES EL 1S DE MARC DE 1992 
(Reg. 5785) 

SCF-06 SM192, SOBRE LA COMPTABILITAT ELECTORAL CORRESPONENT A LES ELECCIONS 

PROPOSTES DE RESOLUGI6 PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 
(Rcg. 8265 I Admissió a trimit: Mesa CSC del 03.03.93) 

PROPOSTES PRESENTADES PEL GRUP 
SOCIALISTA AL PARLAMENT DE 

CATALUNYA (Reg. 8265) 

A LA MESA DEL PARALMENT 

Higini Clotas i Cierco, Portavcu del Grup Socialista, fent 
Ús dcl que cs preveu a I’article 145.4 del Reglamcnt de la 
Cambra, prcsento Ics següents Propostes de Resolucici sub- 
següents a l’hforme de Fiscalitzacib SCF-O6 SM-92 de la 
Sindicatura de Comptes, sobrc la comptabilitat electoral co- 
rresponent a les cleccions al Parlament dc Catalunya celc- 
hrades cl 15 de maq de 1992. (Reg. 5785). 

PROPOSTES DE RESOTSJCIÓ 

EI Parlament de Catalunya: 
1. Aprova 1’Informe efectuat per la Sindicatura de Comp- 

2. Insta el Consell Executiu al compliment dc Ics recoma- 
tes. 

nacions d’ aquest informe. 

Palau del Pdarnent, 3 dc marq de 1993 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.1 Q. Projectes i propostes de resolució 
3.10.35. Proposicions no de llei i altres propostes I de resoluci6 -- 

PKOPOSICI~ NO DE I,T,EE SOBRE EL SUBMINISTRAMENT DWGUA POTABLE 
A LA P O R I A C I ~  DE CELRA (GTRON~S) 

(Reg. 4899) 

PRORROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE LA PROPOSTCIÓ (Reg. 8283) 

PRESID~NJA DEL PARLAMENT AL PRESIDENT D13L PARLAMENT 

La Mcsa del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 de marq 
de 1993, vista la sotlicitud presentada per la presidenta dc la 
Comissi6 dc Politica Territorial (Reg. 8283), d’acord amb 
els articles 39.2 i 85 del Reglament del Parlament, ha acor- 
dat de concedir una prbrroga d’un mes dcl termini per a de- 
batre la Proposició no de llei sobre el subministrament 
d’aigua potable a la poblacici de Celrh (Gironks) (Reg. 
8283), el qual termini fínirb ei propvinent dia 25 de marc; de 
1993. 

Palau del Parlament, 9 dc mar$ de 1993 

Joaquim Xicoy i Basscgoda 
President dcl Parlamcnt de Catalunya 

M. EI. Sr. Joaquim Xicoy i Basscgoda 
President del Parlament 

Molt Iloiiorable senyor, 
La Mcsa de la Comissi6 de Política Territorial, d’acord 

amb allb que cstableix I’article 39.2 del Reglament del Par- 
lament, ha acordat de sol.licitar a ia Mesa del Parlamcnt una 
ampliació del termini per a debatre la Proposiciri no dc llei 
sobre el subministrament d’aigua potable a la pohlaci6 de 
Celra (Gironks) (Reg. 4&99). 

La prhrroga que es demana 6s d’un mes. 
Us saludo ben atentarncnt. 

Palau del Parlament, 3 de marg dc 1993 

RQM Martí i Conil I 
Presidenta de la Comissió 
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PRCWOSICI~ NO DE LLEI SOBRE EI, rRo.nccrE PER LA GONSTRUCCXQ 
DE LA RONDA SUD D9kGUALADh 

(Reg. 5062) 

PRbRROGA DEI, TERMíNI PEN A DERATHE LA PROPOSiCl6 (Reg, 8284) 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa dcl Parlamcnt, en scssi6 tinguda el dia 9 dc marq 
de 1993, vista 1a soldicitud presentada pcr ta presidenta de la 
Comissi6 de Politica Territorial (Reg. 8284.1, d’acord amb 
els arliclcs 39.2 i 85 del Reglament dcl Piwlamcnt, ha mor- 
dat dc concedir ma prbrroga d’un mes del termini pct. a de- 
batre la Proposici6 no de llei sobre el projecte per la 
construcció de la roncfil sud d’lrgualada (Reg. 5062), el qual 
lesmini finir2 el propvinent dia 25 de marc; de 1993. 

Palau del Pmlrlament, 9 de m a q  de 1993 

Joaquim Xicoy i Bczsscgocta 
President del Pariament .de Catalunya 

Al, PRESIDENT DEL PARLAMENT 

M. H. Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President dcl Parlament 

Molt Iionorable senyor, 
La Mesa dc la Comissi6 dc Política Territorial, d’acord 

amb allb que estableix l’article 39.2 del Rcglamcnl dcl Par- 
laincnt, ha acordat de soFlicitar a la Mesa del Parlament una 
ampliació dcl termini per a dcbattrc la Proposici6 no dc llei 
sobrc el prqjcctc per la construcciri de la ronda sud d’Iguala- 
da (Reg. 5062). 

La prbrroga que cs demana és d’un mes. 
Us saludo ben atentamcnt. 

Palau del Parlament, 3 dc m q  dc I993 

Rosa Mart: i Conill 
Prcsidenta dc l a  Comissi6 

PRO130SICIÓ NO 1113 LLEI SORRI?, LA CONTINUACIÓ DE L’ELABORACI6 
DEL REXXAMENT DE RBGULACIÓ D m s  K ~ G I M S  HORARIS, IYURG&NCIA 

I TORNS DTC GUARDIA DE LES FARMACIES omrrrrcs AL ~ u n ~ r c  
I (Reg.6564) 

ES MENRS PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARZS 
(Rcg. 7997 I Adinissiri R trhrnit: Mesa CPS del 02.03.93) 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP 
PARLAMENTARI D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA 
(Reg. 7997) 

Esmena nrlrrn. X D ’addiciii 

G. P. d’Equerra Republicana de Catalunya 

K.. d’acord amb CI deslilcgament dcl Servci Catal& de la 
Salut i comptant amb els criteris dels CoHegis de FarmitcEu- 
tics, una veguda escnltudu ka representaoiú dels usuaris de 
/u Sanitut a CatuEun-yu.>> 

Esmena nhn. 2 D ’nddicid 

C. P.  d’Esquerra Republicanu de Catalunya 

D’un ~ Q U  apartat 
rr2. El Reglament tindra de contemplar necessdriiiment 

les particularitats de cadu punt de servei d’acnrd nmh la 
concentració o dispersib demogrdfiua així cum, entre altres 
factnrs, la normativa que reguli expressament, la pr[itm% 
dels estubliments farmac~utics. )) 
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PROPOSICIO NO DE LLEI SORRE LA CONSTWUCCI~ D’UNA RESID~NCIA 
PER A LA GENT GRAN A SANT VICENI: DE CASTELIJET (BAGES) 

(Reg. 7032; BOPC, 75,47 17)) 

RECTIFICACIONS PER ERROR TkCNiC 
(Reg. 8420 / Admissi6 a IrBrnit: Mesa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PAFLAMENT 

El Grup parlamentari d’hiciativa pcr Catalunya us fa avi- 
ncnt la rectificació d’un error mccanogrhfic a la proposici6 
no de llei amb número de registre 7032. 

A l’cxposici6 de motius al cinquk par&graf, setena línia: 
On diu: <~...adquirjts,parlament dc  les.‘.^ 
Ha dc dir: <<c...adquirits, parlant dc ics...>> 

Palau del Parlament, 5 de mar9 de 1993 

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

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE L9AMPLIAC16 1 EL CONCERT DE PLACES 
A LA RESIDBNCIA GERIATRIGA CASAL DELS AVIS, A RIPOLL (RIYOLL~TS) 

(Rcg. 7689) 

TRAMESA A J A  COMISSI6 i TERMJNI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES 

PRESIDENCTA DEL PARLAMENT 

La Mcsa dei Parlament, en scssió tinguda el dia 9 de marq 
de 1993, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de rerne- 
tre la Proposició no de llei sobre i’ampliació i el concert de 
places a la residhcia ger¡htrka Casal deis Avis, a Ripoll 
(Ripoll&) (Reg. 7689) a la Comissi6 de Politica Social. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
del Rcglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlarncntatis disposen d’un termini clc set dics hhbils per a 
prcscntar esmenes a. la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, atEs I’acord de la Mesa del Piwlamcnt del dia 20 dc 
juny de 1488 (BOPC, 21” 23), finir& el dia. 24 de m q  dc 
1993, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Pslrlamcnt, 9 de marq de 1 993 

Joaquim Xicoy i Bmegoda 
President del Parlament de Catalunya 



5568 J3UTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I N6m. 92 / i 5 de marg de 1993 
- - 

TRAMESA A LA coh/rrssi6 I TERMINT DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

Ida Mcsíi del ParIamcnl, cn sessi6 tinguda cl dia 9 dc marq 
de 1993, d’acord amb l’articlc 134,2 del Reglament del Par- 
Iarnent, escoltada la Junta dc Portave~is, ha acordat de rcme- 
tre la Proposiciii no dc llei sobre l’elahuraciii d’una 
campanya d’intorrnacici i oricntaci6 en cl camp de la forma- 
ci6 professional adrcqada a Ics cioncs (Reg. 7794) a la Co- 
missilj de Política Cultural. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
del Reglament tic1 Parfament, es fa avinent q u e  els grups 

parlamentaris disposen d’un tcrmini de sct dics hlibils pcr a 
presentar esrncncs a la damunt dita Proposició, cl qual ter- 
mini, attes I’acord de la Mcsa del Piirlarncnt del dia 20 dc 
juny de 1988 (BOPG, 21171, 231, finir& el dia 24 dc inarq de 
E 993, a dos quarts dc dcu del mati. 

Palau dcl Parlatncnt, 9 de marq de 1993 

Joaquim Xicoy i Rasscgoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIO NO DE LLEI SOBRE LA RECOLLOCACIQ DELS TREBALLADORS 
I)E L9EMPRESA PAPERERA DE SILS, SA, A RIPOJJ, (RIIWLL~S) 

(Rcg. 7803) 

TRAMESA A LA COMISSIQ 1 TERMINI DE PRESENTACí6 D’ESMENES 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mcsa del IWament, cn sessió tinguda el dia I-) de mar$ 
de 1993, d’acnrd amb l’article 134.2 del Reglament dcl Parb 
lament, cscoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de reme- 
tre la P r o p i c i 6  no de llei sobre la rccoklocacih dels 
treballadors de I’ernpresa Paperera de Sils, SA, il Ripoll (Ri- 
pollks) (Reg. 7803) a la Comissi6 de d’Indústria, Energia, 
Camerq, Consum i Turisnic. 

Així mateix, d’acord amb cl que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlamcnt, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de sct dies hiihils per a 
presentar csmencs a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, czth I’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (ROPC, 2/111, 231, finir& el dia 24 de mur$ úc 
1993, a dos quarts de deu dcl mati. 

Palau de1 Parlament, 9 de marc; dc 1993 

Joaquim Xicoy i Basscgoda 
Presidcnt del Parlament de Catalunya 

PROPQSICI~ NO DIC LLEI SOBRE L~ELAIBORACI~ D’UN PROGRAMA DE TARI FACI^ 
SQCIAL DEL TRANSPORT PUJ3LIC URBA DE VXATTGKRS 

(Reg. 7812) 

TRAMESA A L A  CC)MiSSId T TERMTNI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDkNCIA DEL PARLAMENT 

Lla Mesa del Parlamcnt, en sessi6 tinguda el dia 9 de marg 
de 1993, d’acorcl amb l’article 134.2 del Rcglamcnt del Par- 
lrzrncnt, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat dc rcme- 
trc la Proposiciii no dc llci sobre l’elaboraci6 d’un programa 
dc tarifaciri social del transport IiÚbIic urbi de viatgers (Reg. 
78 12) a la Comissi6 de Política Territorial. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
rlcl Rcglament del Pmlamcnt, es fa avinent quc cls grups 

parlamentaris disposen d’un termini de sct dies hhbils pcr a 
presentar esmenes a la damunt dita Pmposici6, el quaI ter- 
mini, attes l’ficord dc la Mesa del Parlament del dia 20 de 
.juny de 1988 (BOPG, Z/iII, 23), finir2 ei dia 24 de marq de 
1993, a dos quarts de dcu del mati. 

Palau del Parlament, 9 de r n q  de i 993 

Jouquim Xicoy i Basscgoda 
President del Parlament de Catalunya 
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mo~os1cx6 NO DE LLEI SOBRE LA REMO DE LACI^ DE DIVERSOS TRAMS 
DE LA CARRETERA N-I52 

(licg. 781 3) 

TRAMESA A LA COMISSI6 1 TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 dc rnarq 
de 1993, d’acord amb I’articlc 134.2 dcl Reglamcnt dei Par- 
lament, escoltada la Junta de Purtavcus, ha acordat de rcme- 
tre la Preposició no dc llei sobre la remodclaci6 dc divcrsos 
trams dc la carrctcra N- I52 (Reg, 781 3) a la Comissi6 de 
Política Territorial. 

Així’ mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que cls grups 

parlamcntaris disposen d’un termini de set dies hhbils per A 

prcscntar esmcnes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, aies l’acord de la Mcsa del Parlament del dia 20 de 
juny dc 1488 (ROPC, 211T1, 231, finirh el dia 24 de mar$ de 
1993, a dos quarts de dcu dcl matí. 

Palau dcl Parlament, 9 de mar$ dc 1993 

Joaquim Xicoy i Basscgoda 
Presidcnt del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SORRE LA COQPERACI~ ECON~MICA ENTRE 

MATI~RIA D’ORRES HIDRAULXQUES 
L’ADMN”RACI6 DE LA GENEMLITAT 1 ELS ENS LOCALS EN 

(Reg. 7814) 

’ TRAMESA A LA COMISSIÓ i TERMINI BE PRESENTACJ6 D’ESMENES $ 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa dcl Parlament, en scssiij tinguda el dia 9 de mar; 
dc 1993, d’acord amb 1’articlc 134.2 del Reglament del Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de rcrne- 
trc la Proposicici no clc llei sobrc la cooperació econbmica 
entcc 1’AdrninistraciÓ de la Gencralitat i els ens locals en 
rnathia d’obres hidrhuliques (Reg. 78 14) a la Comissi6 de 
Po litica Terri torial. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa I’article 134.3 
dcl Reglament del Parlament, es fa avinent quc cls grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dics hbbils per a 
presentu csmenes a la damunt dita Proposici6, cl qual tcr- 
mini, atks l’acord de la Mesa dcl Parlamcnt dei dia 20 de 
juny dc 1988 (BOPG, 21111, 23), fini& el dia 24 de mar$ de 
1993, a dos quarts de dcu del mati. 

Palau dcl Parlament, 9 de marg de 1993 

Joaquim Xicuy i 13asscgoda 
Presidcnt del Parlament dc Catalunya 

PROPOSICIO NO DE LLEI SOBRE LA INTEGRACF6 TARIF;\RIA DELS SERVEIS 

(Reg. 78 15) 
DE TRANSPORT PÚNLIIC DE LA CONURRACI~ 1m BARCELONA 

TRAMESA A LA C O M T S S I ~  i TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 de mar$ 
de 1993, d’acord amb l’article 134.2 del Rcglament dcl Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de reme- 
tre la Proposició no de llei sobre la integració tarifiria dcls 
serveis de transport piiblic de la conurbaci6 de Barcelona 
(Reg. 78 1 5 )  a la Comissi6 dc Politica Territorial. 

Aixi mateix, d’acord amb ei que disposa i’artidc 134.3 
dcl Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un tcrrnini de set dics hhbils per a 
prescntar esrncncs (z la damunt dita Proposiciij, cl qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mcsa del Parlament dcl dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21111, 23), finir& el dia 24 dc marq dc 
1993, a dos quarts de deu dcl mati. 

Palau del Parlament, 9 dc marg de 3 993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICXU NO DF: LLEI SQBRE LA INSTAfiLACIO DE CINTICS TRANSPORTADORES 

A LES ESTACIONS DE SANTS 1 PROVENCA 
(Reg. 7816) 

PER A VIATGERS EN ELS ENLLACUS EXISTENTS ENTRE L~NTES, 

TRAMESA A LA COMISSTd E ’I’ERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mcsa del Parlament, en scssi6 tinguda cl dia 9 dc m a q  
de 1993, d’acord amb l’articlc 134.2 del Reglamcnt del Par- 
larncnt, cscoltada la Junta de 13~rtav~us ,  ha acordat de reme- 
tre ia Proposició no de llei sobrc la instal-laci6 dc cintes 
transportaclorcs per a viatgers cn els cnllaqos existents entre 
lhics, a Ics cstacions de Sants i Provenqa (Reg. 781 6) a la 
Comissió dc Política Territorial. 

Aixi mateix, d’ncord amb cl que disposa l’article 134-3 
dcl Keglanicnt del Pariament, es fa avincnt que els grups 

parlamentaris disposcn d’un termini de set dics h2ibifs per a 
presentar esrncncs a la damunt dita Proposiciii, el qual tcr- 
mini, atks I’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny dc I988 (BOPC, WIII, 231, finirh el dia 24 de marq dc 
1993, a dos quarts dc dcu del matí. 

Palau del Parlament, 9 de marq dc 1993 

Joaquim Xicoy i Rassegoda 
Presidcnt dei Parlamcnt de Catalunya 

~ito~osrc~ir NO DE LLEI SQRRE LA REESTRUCTUIC~~CI~ DE LES F R E Q ~ ~ N C I E S  
TELEVISIVES A LES ILLES .liALEARS I PITIÜSES QUE PERMETIN, DE MANERA 

J)EFINITIVA, LA RECEPCI6 DE LES EMISSIONS DE TV3 X CANAL 33 8 (Reg. 7846) 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMiNi BE PRESENTACIÓ D’ESMENES 

PRESIDBNCIA DEL, PARLAMENT 

La Mesa dcl Parlament, en scssió tinguda ct dia 9 dc t n q  
de 1993, d’acord amb l’attiticle 134.2 del Rcglamcnt del Parla- 
ment, cscoltnda la Junta de Pu-tavcus, ha acordat de Emetre la 
Propici6 no de llci sobre la reestructurixi6 de les frcqiikncics 
televisives a Ics illes Balcars i Pitiüses quc permetin, de mane- 
ra definitiva, la rccepcid dc les cmissions dc TV3 i Canal 33 
(iicg. 7846) a la Comissi6 de Política Cultural. 

Aixi mateix, d’acord amb el quc disposa I’arrticle 134.3 
del Rcglamcnt dcl Pirlamcnt, es fii avinent que els gnips 

parlamcntaris disposen d’un termini dc sct dics hhbils pcr a 
presentar esmcnes a la damunt dita Proposicici, e1 qual tcr- 
mini, atks l’acord de la Mcsa dcl Parlamcnt del dia 20 CIC 
juny dc 1988 (BOPC, 2iiT1, 231, finirh el dia 24 dc mar$ dc 
1993,. il dos quarts cie deu del matí. 

Palau dcl Parlarncnt, 9 dc mar$ dc 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
Prcsidcnt del Parlarncnt dc Catalunya 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TKRMINI DE PRESENTACId D’ESMENES 

PRESIDENCXA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en scssi6 tinguda el dia 9 de marc; 
dc 1993, d’acarcl amb I’artide 134.2 dcl Reglament dcl Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de rcme- 
trc Ta Proposició no de llei sohrc el trsisphs de totes les 
compctbncies en rnatkria d’energia nuclear (Reg. 7847) a la 
Cornissili d’hdústria, Enct’gia, Corner$, Consum i Turismc. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa I’article 134.3 
del Reglament dcl Parlament, es fa avincnt que cls grups 

parlamcntaris disposen d’un termini dc sct dies hiibils per a 
prcscntar esmcnes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, atks I’acord de Ia Mcsn del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BQPC, 2fl11, 23), finirh el dia 24 de mar$ de 
1993, a dos quads de deu dcl matí. 

Palau del Parlamcnt, 9 de rnarq de 2993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlarncnt de Catalunya 
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PROPOSICI~ NO DE L m r  SOBRE LES CAUSES DE X,~AACIDENT J ~ I ,  12 DE FERRER DE 
1993 AL PORT DE TARRAGONA 1 LES CQNDlCEONS DE SEGURETAT EXISTENTS 

(Reg, 7865) 

TRAMESA A L A  COMTSSlÓ 1 TERMTNI I X  PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa dei Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 de marq 
de 1993, d’acord amb l’articlc 134.2 del Reglament del Par- 
laincnt, escoltada la Junta de Portaveus, ha. acordat de reme- 
tre la Proposició no de liei sobre les causes de I’accidcnt dcl 
12 de fcbrer de i993 al port dc Tarragona i les condicions 
dc scguretat cxistents (Reg. 7865) a la Comissi6 d’lndtístria, 
Energia, Corner(;, Consum i Turisme. 

Aixi matcix, d’acord amb el que disposa I’uticle 134.3 
del Reglament del Parlament, cs fa avinent que els grups 

parlarncntaris disposen d’un termini CIC set dies hhhils pcr a 
presentar csrnencs a la ciarnunt dita Propcisici6, el qual ter- 
inini, atks 1’acoi-d de la Mesa clcl I’arlament d d  dia 20 de 
juny dc 1988 (BOPC, 2AU, 23), finiri cl dia 24 de marq dc 
1993, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 9 de mar$ de 1993 

Joaquim Xicoy i Basscgoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSLC16 NO DE LLEI SOBRE LA PARTICIPACI6 DE LES ASSOCIACTONS 
DE VEYNS DELS BARRIS I LES I’ORtACIONS AFECTADES PEL PLASEQTA EN 

E I S  hRGANS QUE S’HI ESTABLEIXIN 
(Reg. 7927) 

‘IRAMESA A L A  COMISSId 1 TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESTDGNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 de rnaq 
de 1993, d’acard amb I’aríicle 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, cscaltada la Junta dc Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposicili no de Ilci sobre la pirticipaci6 dc les associacions 
de vci’ns dcls barris i les poblacions afectades pcl Plaseqb en 
els brgans quc s’hi estableixin (Rcg. 7927) a la Comissi6 d’h- 
d6síria, Energia, Comerr;, Consum i Turisme. 

Aixi mateix, d’acard amb el yuc disposa l’articlc 134.3 
dcl Reglament dcl Parlamcnt, es fai avinent que els grups 

parlarncntaris disposen d’un termini de set dies hkbils per a 
presentar csmenes a la damunt dita Proposici6, cl qual ter- 
mini, ates I’acord de la Mesa del Parlanient del dia 20 de 
juny de 1988 (BOFC, 21EI1, 23), finir& el dia 24 dc niar$ dc 
1993, a dos quarts de dcu dcl matí. 

Palau dcl Pdrlament, 9 de mart; de 1993 

Joaquim Xicoy i l3asscgot-la 
President del Parlament dc Catalunya 

PROPOSEC16 NO DE LLI31 SOBRE EL TRASLLAT DELS DIVERSOS CENTRES 
Il’ENSENYAh#ENT SECUNDARI I UNIVERSITARI DEI, COMPLEX 

EDUCATIU DE TARRAGONA 
(Reg. 793 3 ) 

TRAMESA A LA COMISSIÓ I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESTD~NCIA DEI, PARLAMENT 

La Mesa dcl Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 de mar$ 
de 1993, d’acord amb l’atticle 134.2 dei Reglament d d  ParIa- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposici6 no dc llei sobrc el trasllat dels divcrsos centres 
d’cnsenyament secundari i universitari del Complcx Educatiu 
de Tarragona (Reg. 793 1 )  a la Comissi6 dc Política Cultural. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que cls grups 

parlamentaris disposcn d’un tcrmini dc set dies hhhils per a 
prescntar esmcnes a la damunt dita l%pasició, CE qual ter- 
mini, atks I’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 dc 
juny dc 1988 (BOPC, ZflII, 23)’ finir& el dia 24 de nrarc; de 
1993, il dos quatts de deu dcl mati. 

Palau dcl Parlamcnt, 9 de mar$ dc 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
Prcsideiit dcl Parlament de Catalunya 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SORRE I A  PKOTECC16 DE LA PLAT.JA DE FENALS 

(Kcgs. 7948 i 7952) 
A LTBRET DE MAR (SELVA) 

TRAMESA A LA COMISSI6 1 TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESTDBNCTA DEL PARLAMENT 

JA Mesa del Paríment, CII sessi6 tinguda el dia 9 Qc mar$ 
dc 1993, d’acord amb l’article 134.2 dcl Reglament del Par- 
lament, escoltada ia Junta de Portavc~is, ha acordat de renie- 
trc la Proposicici no de llei sobre la protccció de la platja de 
Fcnals a Lloret de Mar (Selva) (Regs. 7948 i 7952) a la Co- 
missi6 de Política Territorial, 

Aixi mateix, d’acord amb cl que disposa I’article 134.3 
dcl Reglament del Parlamcnt, es i‘n avinent que els grups 

parlamentaris disposcn d’un termini de set dics hiibils pcr a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposicic‘r, cl qual ter- 
mini, atks I’acord dc la Mesa de! Parlament del dia. 20 de 
juny dc 1988 (BOPC, 2/IIt, 23), finiri cl dia 24 dc m q  de 
1993, a dos quarts dc deu del mati. 

Palau del Parlament, 9 de mart; de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
Prcsident del Parlamcnt dc Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SORRE LA so~ucrb PER A LA NEGOCIACIO ENTRE 
L’EMPRI~SA POTASAS DEL L;LCSBREGAT, SA I E1.S SEUS TRF,IRAI,LADORS 

(Reg. 7965) 

’I‘RAMESA A LA COMISSl6 1 TERMINI DE PRESENTACJ6 D’ESMENBS 

PRESIDENClA DEL PARLAMENT 

La Mcsn dcl Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 dc m í q  
de 1993, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament dcl Par- 
lament, cscoitada la Junta de Portaveus, ha acordat dc reme- 
tre lii I’ropnsicici no dc llei sabre la solució per a la 
nsgociaci6 entre l’cmpresa Potasas dcl T.,lobrcgat, SA i cls 
SCUS trebal3adors (Reg. 7965) i1 la Comissió dc Polr’tica So- 
ci al. 

Aixi mateix, d’acorci amh ei quc disposa I’mticlc 134.3 
del Reglament dcl Parlamcnt, es fa avincnt que cls grups 

parlamentaris disposen d’un termini de sct dies hkbils pcr a .  
presentar csmencs a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, a t h  I’acord dc la Mesa del Parlament dcl dia 20 dc 
juny dc 1988 (BOPC, 21i21, 23), finir& cl dia 24 de m q  de 
1993, a dos quarts de dcu del matí. 

Palau dcl Parlament, 9 de mart; de 1993 

J o q u i m  Xicoy i Rassegoda 
President del Parlament dc Catalunya 

PROIWSICIÓ NO DE LLEI SORRE LA XNCLUSIO DE GALLECS ( V A L L ~ S  ORIENTAL) 
EN EL PLA D’ESPAIS D’INTER~S NATURAL 

(Reg, 801 O )  

TRAMESA A LA  COMISSI^ T TERMINI DE PRESENTACI~, D’ESMENES 

PRESIDENCTR DEL PARLAMENT 

La Mesa dcl Parlament, en scssi6 tinguda el dia 9 de masq 
dc 1993, d’acord amb l’articlc 134.2 del Reglament dcl Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de rcrne- 
trc la Proposicih no dc llei subrc la indusi6 de Gnllccs 
(Vall& QricntaI) en el Pla d’cspais d’interh natural (Reg. 
80 1 O) a la Comissi6 de Polilica Territorial. 

Així niatcix, d’acorcl amb cl que disposa i’article 134.3 
dei Reglament dcl Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hBbils per a 
presentar csmencs i5 la damunt dita Proposicici, el qual ter- 
mini, atks I’acord dc la Mesa del Parlament dcl dia 20 de 
juny dc 1988 (HOPC, ZflIT, 23), €inirh el dia 24 dc mar$ dc 
1993, a dos quarts de deu del mati. 

Palau dcl Parlamcnt, 9 de marq de 1993 

Joaquim Xicoy i Basscgoda 
Prcsident dcl Parlament de Catalunya 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE EI, COMPLIMENT DE L’ACORD SIGNAT L’AGOST 

TREBALLADORS 
(Reg. 8012) 

DE 1991 ENTRE L’EEMPRESA POTASAS DEL LLOBREGAT, SA I EI, C O M I T ~  DE 

TRAMESA A LA comssró I TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mcsa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 de marq 
de 1993, d’acord amb I’wzrsticle 134.2 del Reglament del Par- 
lament, escoltada la Junta dc Portavcus, ha acordat de remc- 
tre la Proposici6 no de llei sabre I’acard signat l’agost de 
1991 entre I’empresa Potasas del Llobregat, SA i el cornit& 
de treballadors (Rcg. 8012) a la Comissi6 de Política Social, 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa I’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un term.;li dc set dies h-bils per a 
presentar Esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, ates l’acord de la Mcsa del Parlament dcl dia 20 de 
juny dc 1988 (BOPC, 2/III, 231, finir& el dia 24 de marq de 
i 993, a dos quarts de deu dcl matí. 

Palau d d  Parlamcnt, 9 de marq de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA GREACId DE LA COMISSI6 PREVISTA EN 
LPARTICLE 14 DE LA LLEI 2711985, DE L’ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA 

(Reg. 8Oi 3) 

TRAMESA A LA COMJSS16 1 TERMINI DE PRESENTACJ6 D’ESMENES 

PRESDENCIA DEI, PARLAMENT 

La Mesa dcl Parlament, en scssi6 tinguda el dia 9 dc marq 
de 1993, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de reme- 
trc la Proposici6 na de llei sobrc la creació de In cornksk5 
prevista en l’article 14 de la Llei 2711985, de 1’Escola dc 
Policia de ,Catalunya (Reg. 8013) a la Comissi6 d’Orgnnit- 
m i 6  i Admnistraci6 de la Generalitat i Govern Local. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa I’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fk avinent quc els grups 

. 

. 

parlamentaris disposen d’un tcrinini dc set dies hhbils pcr a 
presentar esrnencs a la damunt dita Proposici6, cl qual ter- 
mini, ath l’acord de la Mesa dcl Parlament del dia 20 de 
juny de i988 (BOPC, ZflII, 23), finir& el dia 24 de m q  de 
1993, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlamcnt, 9 de r n q  dc 1993 

Joaquim Xicoy i Rassegoda 
Presidcnt del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIi) NO DE LLEI SOBRE LES SUBVENCIONS A LES UNIVERSITATS 

(Reg. 8025) 
PÚRLIQUES CATALANES 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDbNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 de marq 
de i 993, d’acord amb l’article 134.2 dei Reglament del Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de reme- 
tre la Proposici6 no de llei sobre les subvencions a. Ics 
univcrsitats p6bliques catalanes (Rcg. 8025) a la Comissi6 
de Politica Cultural. 

Així mateix, d’acord amb cl que disposa I’articlc 134.3 
del Reglamcnt del Parlament, es fa avinent que els grups 

pariamentaris disposen d’un termini de set dics hhbih per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2flT1, 231, finirh el dia 24 dc m q  dc 
1993, a dos quarts dc deu del mati. 

Palau del Parlament, 9 de marq de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICId NO DE LLEI SOBRE L9ELARORACld D’UN ESTUDI EPIDEMTOLdGIC 
1)E L A  POBLACL6 1lE SANT CELONI (VAL& ORIENTAL) 

(Reg. 8064) 

TRAMESA A LA COMISSid 1 TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES 

PRENDhNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 de mar$ 
de 2993, d’acord amb I’article 134.2 del Reglamcnt del Par- 
lament, escoltada la Junta dc Portaveus, ha acordat de reme- 
tre la ProposiclÓ no de llei sobre I’elaboraci6 d’un estudi 
epidemioibgic dc la població de Sant Celoni (Valles Oricn- 
tal) (Reg. 8064) a la Comissi6 de PoIitica Social. 

Aixi matcix, d’acord amb cl que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlament, cs fa avinent que els gmps 

parlamentaris disposen d’un termini de set dics hhbils per a 
presentar csmencs a la damunt dita Proposicici, el: qual ter- 
mini, at&s l’acord dc la Mesa del Parlament dcl dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2Ai1, 23), finir& el dia 24 dc rnarq dc 
1993, a dos quarts de deu del matí. 

Palau clcl Parlament, 9 dc marq dc. I993 

Joaquim Xicoy i Rasscgoda 
President del Par-lamcnt de Catalunya 

PROPOSICX~ NO DE LLEI SORRE LA INGLUSI~  DE RIBES DE FRESER (RIPOLL&) 
EN Er, m r ’ A  ESCOLAR DE CATALUNYA 

(Reg. 8072) 

TRAMESA A LA COMISSI6 I ERMTNS DE PRESENTAC16 D’ESMEWES 

PRESIDENCZA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, cn sessi6 tinguda el dia 9 de maq 
de 1993, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de reme- 
tre la Proposició no de llci sobre la indusi6 de Ribcs de 
Frcscr en el Mapa Escolar de Catalunya (Reg. 8072) a la 
Comissi6 dc 1301itica Cultural. 

Així mateix, d’acord amb cl que disposa l’article 134.3 
dcl Rcglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hbbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, atEs l’acord dc la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (RQPC, 2/III, 23), finir5 el dia 24 dc marg de 
1993, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 9 de m a q  de J 993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
Prcsident del Parlamcnt de Catalunya 

PROPOSlCId NO DE LLEI SORRE LA CONNEXIÓ DE L’EIX DEL 

(Reg. 8080) 
CARDENER AMR vrax DEL LLOBREGAT 

TRAMESA A LA C ~ M I S S I ~  I TERMINI DE PRESENTACI~ DWMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlamcnt, en scssió tinguda el dia 9 dc mar$ 
de 1993, d’ acord amb I’ article 134.2 del Reglamcnt del Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de rernc- 
trc la Proposici6 no de llei sobre la. connexió de I’eix dei 
Cardener amb l’cix del Llabregat (Rcg. 8080) a la Comissió 
de Política Territorial. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa I’articlt: 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dics hhbils pcr a 
presentar emenes a la damunt dita Proposició, el qual tcr- 
mini, at6s l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BQPC, 2/III, 23), finir& el dia 24 de m a q  de 
1993, il. dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 4 de m a q  de i993 

Joaquim Xicoy i Rasscgoda 
President dcl Pariament de Catalunya 
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PROPOSICT6 NO DE LLEI SOBRE EL DRET D’ESCOLLIR LA LLENGUA 
PRIORITARIA D’ESCOLARLTZAC16 

(Keg. 8162) 

TRAMESA A L A  COMISSI6 I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, cn sessi6 tinguda ei dia 9 dc marq 
de 1993, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remc- 
Ire la Proposició no de llei aobrc el dret d’cscollir la llengua 
priarithia d’escolaritzaci6 (Reg. 8 162) a la Comissió de Po- 
lítica Cultural. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlament, cs fa avinent que els grups 

parlamcntaris disposcn d’un temini de sct dies habils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, atks l’acord dc la Mesa dci Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOFC, 2fl11, 233, finir& el dia 24 de maq de 
1993, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlamcnt, 9 de marq de I993 

Joaquim Xictly i Bassegoda 
President dcl Parlament de Catalunya 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE L A  TRANSFERENCIA DE RECURSOS A L’ENTITAT 

(Reg. 81 69) 
METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRAULICS I DE TRACTAMENTS DE RESIDUS 

TRAMESA A LA COMiSSI6 i TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en scssi6 tinguda el dia 9 dc marq 
de 1993, d’acord amb l’articlc 134.2 d d  Reglament del Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat dc reme- 
tre la Proposicici no de llei sobre ia transferkncia de recursos 
a ]’Entitat MctropoIitana de Serveis Hidrhulics i dc. Tracta- 
ments de Residus (Reg. 8269) a la Comissió de Palitica Te- 
rri tari al. 

’ Aixi mateix, d’acord amb el que disposa l’articlc 134.3 
dcl Reglament del P&lment, cs fa avinent que cls grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, atks I’acord de la Mesa del Parlament dcl dia 20 dc 
juny de 1988 (ROPC, 2RI1, 23), fini& el dia 24 dc m a g  de 
1993, a dos quarts de dcu del matí. 

Palau del Parlament, 9 de marG de 1993 

Joaquim Xicoy i Basscgoda 
President del Parlament dc Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LES INSTAL.LACIQNS DELS MAM~FERS 
SUPERIORS EN CAPTIVITAT 

PRESENTADA FEL GRUP PARLAMENTARI D’INTCIATIVA PER CATALUNYA 
(Reg. 821 O / Admissió a trhrnit: Mesa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT Exposiei6 de motius 

El Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’ acord 
amb allh que preveu l’article 134 del Reglamcnt de la Carn- 
bra, presenta la següent propasici6 no dc llei. 

La polkmica pel desti de I ’ Q ~ c ~  d.Jlises>l en el moment de la 
seva arribada fi  la instrumentalitzaci6 dc molts animals en fün- 
citi, no d’intercssos educatius, sin6 fonamentalment econb- 
mim, i al paper dels zoolbgics i parcs marins en una sociekt 
tecnolbgicament avanqada com la de finals del seglc XX. 
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1C considerem que cl rnanienirnciit d’anirnals en captivi- 
tat, i mbs notbriamcnt dc Ics espkcics més evolucionrtdcs, 6s 
una practica quc ha clc tcndir a dcsapw&ixcr, pcrquk no aju- 
clu a cornprcndre cl paper que cadascú juga dintre I’ccosiste- 
ma, provoca trastorns innecessaris als animals, i pot ser 
substituida, amb iivantatgcs, pet- altrcs sistemes. 

Per aixb, el Grup parlamentari d ’Tiiiciativa per Catalunya 
prcscnta Li scgüent: 

PROPOSJC~O NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera- 
litat a cvitnr la construcció de noves installaciom, O l’arn- 
pliaci6 de Ics existents, que signifiquin la t i n c n p  cn 
captivitat dc mamífers superiors que viuen normalment en 
llibertat, especialment quan tinguin corn a finalitat I’iinterks 
comercial de la inversió. 

Palau del Partrlarncnt, 2 de marc de 1993 

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del G. P. d’IC; Magda Ora- 
nich i Solagran, diputada del G. P. d’IC, i Joan Saura ¡ La- 
porta, portaveu del G. P. d’IC 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOIXRE LA C R E A C I ~  DTJNA AGENCIA 
CATALANA DE NOTiCIES 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA 

(Reg. 8246 / Admissi6 a trimii: Mesa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT Un precedent destacat d’aquesta proposta el constitueix 
I’agkncia de notícies Fabra, hereva de l’aghncia Havas, diri- 
gida per Claudi Ametlla. i que cn cl periode anterior al 1939, 
connectava Catalunya amb el m h ,  sensc intermediaris, amb 
una informació elaborada per periodistes tant dcstacats corn 
Joaquim Ventallri, Andrcu Nin, Manuel Brunet, Vicenq 
Bernades‘ i A. LÓpez-Llaushs, entre altres. Més rccentmcnt, 
6s de justícia remarcar la tasca positiva duta a terme pel ser- 
vci de noticics cn llengua catalana de I’aghcia EE%. 

Josep-Lluis Carod-Rovira, en qualitat de Portaveu dcl 
Grup Parldmcntari d’ERC, d’acorcl amb els articles i34 i 
I36 del reglament dc la cambra, prcsenta cl tcxt de la se- 
giient Proposici6 No de Llci sobre la creaci6 d’una AgEncia 
catalana de Notícics. 

Exposició dc motius 

L’existEncia de la Corporaci6 Catalana de Rhdio i Tclevi- 
si6 (CCRTV), amb dos canals de televisió i quatrc cmisso- 
res de radio CIC frcqiikncia modulada, totes elles de carhcter 
públic, ha significat un avcnq notable en el camp de la co- 
municació ii Catalunya i tambk en el de la normalització lin- 
giiistica dcl catali3 en aquest 5mbit. 

Les possibilitats legals reals que I’article 14 dc I’Esta- 
tut de Catalunya atorga a la Generalitat, cn el terreny co- 
municatiu, no s’esgoten amh les funcions actudmcnt 
encomanades a la CCRTV. Efectivament, per tal de com- 
pletar l’estructura comunicativa, de carhcter públic, es fa 

Amb la voluntat, doncs, de rcspondre adequadament a les 
necessitats de tota societat de generar i rcbre infortnaci6, de 
manera directa i en el propi idioma, el Grup Parlamcntari 
d’ERC presenta la següent 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el. Govern .de la Genera- 
litat a crear, en cl transcurs cl’ayucsta legislatura, una agen- 
cia de notícies, de carhctcr públic i en llengua catalana, 
adscrita a la Corporaci6 Catalana de Rhdio i Televisi6 
(CCRTV), per tal d’establir un canal informatiu dircctc en- 
tre Catalunya i la rcsta dcl món, d’acord amb les possibili- 

imprescindible la crcaci6 d’una agkncia catalana de notí- 
cies, pública i en eatalh, que projecti l’actuditat informa- 
tiva catalana directament a la resta dcl ni6n i que, alhora, 
faciliti als mitjans informatius catalans -premsa, rBdio i 
televisi6 de tot el domini lingiiistic catalh- el coneixe- 
mcnt, tamb6 directe, dels fets que s’esdcvinguin il la resta 
de pdisos. 

tats legals que estableix, a aquest efecte, 1’articIe 16 dc 
I’Estatut d’ Autonomia de Catalunya. 

Palau del Parlament, i de marg dc 1993 

Josep-Lluis Carod-Kovi ra. 
Portaveu del G. P. d’ERC 
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PROJECTE DE wsormcr6 PER LA QUAL ES DEMANA A rJA SINDICATUF~A 

TNTEKMUNICXPAL DE RARRERA DEI, V A L L ~ S  I CERDANYOLA DEL V A I , L ~ S  
(CIUTAT BADIA, VAILI‘IS OCCIDENTAL), DES DE L~I~XERCICT 

LA GENERALITAT FINS A rJA DATA DE D I S S O I ~ U C X ~  DE LWNS 

DE COMPTES LA FISCALITZACLb DELS COMPTES DE LA MANCOMUNI‘TAT 

EN QUh ES COMENCA A GENERAR EI, DkFICIT QUE HA D’ASSUMIR 

(Reg. 8266) 

TEXT PRESENTAT I TRAMITACI~  

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 de marq 
de 1993, ha admEs a trhmit el Projecte: de rcsoiució per ,la 
qual es demana a la Sindicatura de Comptes la fiscalitzaci6 
dels comptes de la Mancomunitat Intermunicipal de Barberh 
dcl Vall& i Cerdanyola del Vall& (Ciutat: Radia, Vall& Oc- 
cidental), des dc l’exercici en qu& es comen@ a gencrar el 
deficit quc ha d’assumir la Generalitat fins a la data de dis- 
solució de l’cns, prescntat pel Govern (Rcg. 8266). 

Aixi mateix, de conformitat amb la norma supletbria de 
l’nrticlc 136’dcl Reglament, aprovada el dia 9 de marq de 
1993, i d’acord amb la Junta de Portaveus i l’article 146 del 
Reglament, ha acordat que sigui tramitada pcr la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes i es fa avinent que eis grups 
parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes ai damunt dit projectc de resolució, cl 
qual termini finir& el dia 24 dc marg de 1993, a dos quarts 
de deu dcl mati. 

Palau del Parlament, 9 de marq de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President dei Parlamcnt de Catalunya 

AL PRESIDENT DEL, PARLAMENT 

Molt Honorable Senyor President, 
Tii Dcpartamcnt de Governació esta tramitant I’expedicnt 

de segregacici del iiucli de Badia, que pertany als termes 
municipals de Cerdanyola del Vall&, per tal dc construir 
l’esmcntat nucli com a municipi independent. 

Amb la finalitat que el futur municipi pugui assolir les se- 
ves obligacions futures sense els rcissecs negatius dc I’antc- 
rior entitat que gestionava els interessos del nucli de 
poblaci6, cl Govern de la Gencralitat va prendre i’acord, en 
scssió de 2 de mar$ de 1992, pcl qual es far8 chrrec dels dk- 

ficits, prkviament depurats, de la Mancomunitat, assumint 
els serveis no obligatoris que presta la Mancomunitat cn el 
moment en qui? es crei’ el municipi nou. 

Aquest acord implica, d’una banda, que la Generalitat de 
Catalunya, cn haver d’assurnir cls decalatges generats per la 
Mancomunitat fins a la seva dissoluci6, estar& atorgant una 
subvenció i, d’aitra banda quc en haver d’assumir cls ser- 
veis no obligatoris del nou municipi que no pugui cobrir 
amb el seii pressupost estark també atorgant una subvenci6 
exccpciond limitada per la condici6 <<fins que cl municipi 
no compti amb la suficihncia financera suficient per al fi- 
nanprnent esglaonat dels mateixos>). 

Aqucsts compromisos i conscqüentrncnt aquestes subvcn- 
cions portcn implicita la intervcnci6 dc la Sindicatura dc 
Comptes, per tal de dur a termc: 

a) La fiscalitzacici dcls comptcs de la Mancomunitat In- 
termunicipal dc Barber& dcl ValI&s i Cerdanyola del VallBs 
(Ciutat Badia) des de l’exercici cn quk cs comenq8 a genc- 
rar el dkficit que ha d’assuinir la Generalitat, fins a la data 
de dissolucici de I’Entitat, fiscalitzaci(, quc ha de pcrmietrc 
de depurar, comprovar i quantifica el dkficit econbmic real 
existent i la subvenci6 a cirrec de la Generalitat de Catalu- 
nya. 

b) La fiscaliizacici dels comptes anuals del municipi de 
nova cremi$ i Ics subvencions atorgades, pcr la Generalitat 
de Catalunya cn aqucst municipi, pcr tal de finanpr el defi- 
cit dcls serveis no obligatoris (complementaris) quc abans 
prestava la Mancomunitat i durant els exercicis en qu6 cs 
produeix aquesta situacici. 

Atks quc la Sindicatura de comptes pot fiscalitmr els 
comptes dcl sector piÍblic de Catalunya per aquestes vies, a 
petici6 dei ParIament dc Catalunya e i  plau so~.~icitar-vos la 
realitzacih de la fiscalitzaci6 esmentada. 

Atentament, 

Rarcclona, I dc marc; de I993 

M. Eugknia Cucnca i Valero 
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PKOPOSICI6 NO DE LLET SORRE LA CONSTKUCCI6 D’UNA NOVA CARRETERA 
EN ELS MUNICIPIS DE CARDEDEU I LLINARS DEL VAIJLhS 

(VALL& ORIENTAL) 

PRESENTADA PER LA DTPUTADA SRA. ROSA MARTf I CONILL, 
JUNTAMENT AMB ALTRES QUATRE DIPUTATS DEL GRUP SOCJALTSTA 

AL E’ARLAMENT DE CATALUNYA 
(Rcg. 8274 I Admissi6 a trhniit: Mesa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rosa Martí i Conill, Mancl Nadal i Farreras, Esteve To- 
mis  i Torrens, Joan Oliat? i Pons i Ceicstino Corbachd i 
Chaves, Diputats del Grup Socialista fent Ús d’allb que es 
preveu als articles i34 i 135 del Reglanicnt de la Cambra, 
presenten pcr a la seva. tramitació davant cl Ple, la següent 
Praposicici no de Llei sobre la construcció d’ma nova c m c -  
tcra en els municipis de Cardcdeu i Llinars clel Vall&s. 

Els municipis de Llinars del Vallks i de Cardcdcu, actual- 
ment suporten pcr l’interior del seu casc urbB un trhnsit molt 
clcvat, que circula. pcr la carretcra comarcal 25 1 de la. Dipu- 
tació dc Barcelona, AmbdBs Ajuntaincnts han manifestat 
rcitcradament la seva prcocupacici per aqucst fet i per l’in- 
crcrnent en els tíiltirns temps del nombre d’accidents, tant pel 
que fa a vianants atropellats carn coiisions entre vehiclcs. 

Al costat de 1’A-7 al seu pas per aqucsp termes munici- 
pals i tamhé pcl de la Roca hi ha un camí veiiial denominat 
de les Aigües que servcix d’enllag entre la BV-5105 de la 
Roca a Cardcdcu i la BV-5103 de Cardedeu a Dosrius. 
Aquest camí 6s molt ample, i cmb espai suficient pcr enlln- 
qar-hi una via dc nou tragat. 

hs ben palesa la convenihncia de procedir it elaborar un 
projecte que contempli aquesta possibilitat. Els seus costos 

no serien niolt elevats i els municipis de Cardedeu i Llinars 
haurien millorat la greu problembttica quc pateixen de transit 
ali& als seus municipis. 

6s per tots aquests motius que eis Diputats sotasignants 
presenten Ia scgüent: 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

EI Parlament dc Catalunya insta el Consell Exccutiu a: 
1. Elaborar un projecte que estudii’ la convcnihcia i 

I’adequació del tragat d’una nova carretera entre Cardedcu i 
Llinars que uneixi la carretera RV-51 O5 de la Roca a Carde- 
deu i la. BV-5 I O3 dc Cardedeu a Dosrius seguint el traGat de 
l’anoinenada carretera de les Aigües, en cl termini de temps 
més brcu possible. 

prcssupost dc l’any vinent, la partida pressuposlkria adequa- 
da per executar aqucstes obres. 

2. Una vegada redactat el projecte, que s’inclogui cn cl . 

IWau del Parlament, 1 6 de febrer de I993 

Rosa Mati  i Conill, Manel Nadal i Farrcras, Eslcvc Tomas i 
Tomens, Joah Oliart i Pons i Celestino Corbacho i Chavcs 

PRCbPOSICIi) NO DE LLET SORRE LA CONSTRUCCI6 D’UUNA VARIANT 
DE LA CARRETERA N-lS2 AL SEU PAS PER VIC (OSONA) 

PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. ROSA MARTÍ 1 CONILL, 
JUNTAMENT AMI3 ALTRES SET DIPUTATS DEL GRUP SOCIALiSTA 

AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
(Reg. 8275 / Admissió a trhmit: Mcsa del 09.03.93) 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

Rosa Martí i Conill, Mancl Nadal i Farreras, Celestino 
Corbacho i Chaves, Joan Oliart i Pons, Esteve Tornas i To- 
rrem, Rafacl Maclucíio i Sedano, Ramon Vilalta i Oliva i 
Joan Roma i Cunill, Diputats del Grup Socialista fent Ús 

d’allb que es preveu als articles 134 i 135 de1 Reglament dc 
la Cambra, presenten pcr a la seva tramitaciri davant el Ple, 
la següent Proposici6 no de Llei. 

La N-152 al scu pas per Vic en aquests moments causa 
malts problemes a la ciutat fonamentalment pcr l’elevat 
nombre de vehicles quc hi circulen. 

Per tal d’evita aquesta problcmhtica existcixen diverses 
solucions. 

La solució inds adequada que s’apunta tant pels sciis cos- 
tos econbmics com pel seu impacte ambiental 6s la variant 
de ponent. 

És per aquests motius que els Diputats sotasignants pre- 
senten la segiient: 
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI 

El Parlament dc Catalunya insta el Consell Executiu a re- 
dactar i exccutar el projecte dc desviament de la N-152 al 
seu pas per Vic corn a variant de ponent. 

Palau del Parlanient, 23 de febrer de 1993 

Rosa Mat i  i Conill, Manel Nadal i Farrcrsls, CeEestino Cor- 
bacho i Chaves, Joan Oliart i Pons, Esteve Tom& i Torrens, 
Rafdd Madueño i Sedano, Ramon Vilalta i Oliva i Joan Ro- 
ma i Cunill 

PROPOSICI~ NO DE LLEX SOBRE LES DEPURADORES WAIGÜSES 
DE VIC (OSONA) 1 D’IGUALADA (ANOTA) 

PRESENTADA FER LA DIPUTADA SRA. ROSA MARTi J CONTLL, 
JUNTAMENT AMB ALTRES VUIT DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 8276 I Admissi6 a trhmit: Mesa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rosa Martí i Conill, Manel Nadal i Farreras, Celestino 
Corbacho i Chaves, Joan Oliart i Pons, Esteve Tomhs i To- 
rrens, Rafael Madueño i Sedano, Ramon Vilalta i Oliva, 
Antoni Dalmau i Ribalta i Joan Roma i Cunill, Diputats del 
Grup Socialista fcnt ús d’allb que es prcveu als articles 134 
i 135 dei Reglament de la Cambra, presenten per a la Seva 
trarnitacilj davant el Ple, la següent Proposició no de Llei. 

Els costos de depuraci6 dc les aigües residuals a les depu- 
radores de Catalunya té una mitjana. que se situa entrc 15 i 
20 pcssctcs/m3. En canvi les dcpuradorcs clc Vic i Igualada 
supercn molt aqucsts valors. 

Els costos de depuraci6 pcr m3 d’alguna d’aquestcs ins- 
tdlacions scin: 

tarnent i per tant estan incomplint el Pla de Sanejamcnt de 
Catalunya. 

La Junta de Sanejament incompleix els principis dcl Pla i 
en alguns indrcts els abocaments industrials que es produei- 
xin a la xarxa sense tractamcnt previ cs dilueixen amb els 
abocaments urbans fent que el cost del sancjatnent sigui 
molt més elcvat, tant cn energia com en reactius. Al miitttcix 
tcmps es produeixen elevades quantitats de fangs amb les 
conseqüents dificultats per la seva eliminació. 

De les dades que s’han evaluat es pot deduir que tant la 
depuradora de Vic com la d’Igualada tencn uns costos injus- 
tificats i molt pcr sobre de la mitjana. 

És per aquests motius quc els Diputats sotasignants pre- 
senten la següent: 

PROPOSICIO NO DE LLEI 

Pta/m3 
~~ 

Castelldefels 
Falsct 
Gavh 
Girona 
Manresa 
Martorell 
Montcada 
Olot 
Reus 
St. Fcliu de Llobregat 
Vic 
Igualada 

22’ 17 
14’45 
23’88 
12’58 
12,772 
11’48 
13’04 
18’46 
23’25 
23’08 

103’61 
59’33 

Aquests clevats costos són deguts en molts casos que les 
connexions industrials que s’han autoritzat no tencn pretrac- 

El Padatticnt de Catalunya insta el Consell Executiu ii: 
i .  Que es porti a terme una auditoria tkcnica i cconbmica 

del fmcionament i costos de la depuradora dc Vic i iguala- 
da en el termini rnhxim de tres mesos. 

2. Quc I’djudicaci6 de les obres d’ampliacid previstes en 
el Pressupost d’aquest any d’amhducs depuradores s’ efec- 
tuYn d’acord amb els resultats de l’auditoria, 

3. Que es garantiexi que les indústrics connectades a les 
depuradores de Vic i Igualada tinguin pretractament i al rna- 
teix tcmps s’ajjudi a les indústries a millorar els seus proccs- 
sos productius amb la finalitat de reduir el consum d’aigua i 
cls nivells dc contaminaci6. 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 1993 
Rosa Martí i Conill, Manc1 Nadal i Farreras, Cclestino Cor- 
bacho i Chaves, Joan Oliart i Pons, Estevc Tom& ¡ Tarrens, 
Rafael Mndueiio i Sedano, Ramun Vilalta i Oliva, Antoni 
Dalmau i Ribalta i Joan Roma i Cunill 
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PROPOSJCL6 NO DE LLEI SOBRE EL PROJECTE DE REIAL DECRET 
RELATIU AI, FINANCAMENT SELECTXU DELS MEDICAMENTS 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOSEP M I  REGUANT, 
JUNTAMENT AMB ALTRES QUATRE DIPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLiCANA DE CATALUNYA 
(Reg. 8324 / Admissió a t r h i t :  Mcsa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joscp ha. Reguant i Gili, Angel Colom, Josep-Llucs Ca- 
rod-Rovira i Joan Puigcercós i Boixassa i Salvador Morcra i 
Tanya, en qualitat de Diputats dcl Grup Parlamentari d’Es- 
querra Republicana dc Catalunya (ERC), prcsentcn, d’acord 
amb allh que prevcu el reglament dc la Cambra, cl text de la 
segiient proposició no de llei. 

ExposicM dc motius 

Thnada I’entrada cn vigor de ]’acord pres pcl <d3nsejo 
Xnterterritorial del Sistcma Nacional dc Saludn, cíc procedir 
a aprovar el Projcctc de Decret definitiu respecte la finan- 
ciació selectiva dcls mcdicamcnts, i donat cl seu carhcter 
rcstrictiu, a banda #una entrada cn vigor dc manera gcns 
planificada, cl Grup Parlamentari d’ERC presenta la scgüent 

drii fer especial incidhcia en eis aspectes positius que FO- 
deli dcsprcndre cl’una correcte posada en prhctica de Ics me- 
sures dcl projectc dc Real Decret damunt la salut colkctiva. 

2. Procedir a desenvolupar, ai nivcll educacional sanitari 
de la població, de manera continuada, a €i d’ajudar a com- 
prendre i’impactc <<medicació>> damunt la salut, eludint aixi, 
conflictes a tots C E S  nivells relacionats amb Ia mesura reduc- 
cionista, en particular a nivell assistencial, cvitmt el dctcrio- 
rament de la relaci6 metge-malalt, així com l’autodescripci6 
i la prescripció sense control. 

3. Negociar per evitar prcjudicis innecessaris en totes 
aquelles institucions afectades pcl projectc Real Decrct. 

4. Solkitar del ministeri dc sanitat la modificaci6 dc l’ar- 
ticle 3.3, ja quc el seu actual redactat resulta impríicticablc 
per afectar cl gruix de la societat i cn particular a la IndCs- 
I r i a F mn ac E u t i c a. 

Palau del Parlamcnt, 2 de mar9 de 1993 
PROPOSTCId NO BE LLEI 

El Parlamcnt de Catalunya insta el Govern a: 
1 Iniciar una campanya, cxhaustivn, d’informaciri, d’itllb 

quc rcpresentarh la reducci6 del finanpment a. determinades 
especialitats farmackutiquex, parcialmcnt o totallmcnt. Cal- 

Josep M. Reguant i Gili, diputat del G. P. d’ERC; Josep 
Lluis Carod-Rovira, portaveu del (3. P. d’ERC; Joan Puig- 
ccrc6s i Roixassa, diputat del G .  P. d’ERC; Salvador More- 
ra i Tany&, diputat dei G. P. d’ERC, i Angel Cdorn, diputat 
d’ERC 

PROPQSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA R E C U P E R ~ C I ~  DEL MATERIAL 
1)OCUMENTAL REQUWAT A CATALUNYA COM A CONSEQÜkNCIA 

DE LA GUERRA CIVIL 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQWERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA 

(Reg. 8325 J Admissi6 a trimit: Mcsa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep-Lluís Carod-Rovira, en qualitat dc Portaveu del 
Grup Pmlamcntmi d’ERC, d’acord amb eIs articles 134 i 
136 del rcglamcnt de la cambra, presenta cJ text de la se- 
giient Proposi& No de Llei sobre la recuperxi6 dcl rnatc- 
rinl documental requisat a Catalunya COM a conseqükncia dc 
la guerra civil. 

Exposicib de motius 

La victbrin miiitu dc I’cxkrcit del general Franco, el 1939, 
sobre cl rkgirn dcmocrhtic instaurat el 14 d’abril de 1931, va 
significar, per a C;italunya, l’aholició de la seva autonomia po- 
litica, votada pel poble catalh el 2 d’agost de 193 I.  

Eliminat el sistema dernocrhtic de llibertats polítiques i 
sindicals, i perseguit tot vestigi d’expressih de la catalanitat 
lingiiistica i cultural, el nou rkgim dugué a. terme, tarnhk, 
una vcritable politica de requisa de material divers. 
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hqucsta acci6 comp~rth In incautaci6 de tota mena de do- 
cuments, corrcspondkncia, fotografies, llibres, ctc., pertan- 
yents tant a Ics institucions dernocrhtiques lcgitiincs dcl 
pais, corn a destacades pcrsenalitats de la cultura, la palítica 
i la socictat catalanes que es trobaven a 1’exiEi o bB represa- 
liades a I’intcrior del pafs. 

Aquest material, en el seu conjunt, constitueix un clement 
valuosíssim imprescindible per comprcndrc i analitzar la 
histbria contemporhnia dc Catalunya. Actualment, aquest cs 
troba, en bona part, a l’arxiu histbric de Salamanca, cir- 
cumstincia que en dificulta, enormement, la consulta, I’es- 
tudi i la difusió. 

La reivindicació del retorn a Catalunya del material cs- 
mentat consti tueix una peticici vivament sentida per amplis 
sectors de la societat catalana. De manera reiterada, tant el 
Parlament de Catalunya, corn l’estamcnt univcrsitari, invcs- 
tigadors i particulars, s’han manifestat clarament cn aquest 
sentit, sensc que, dissct anys després de la restauració del 
sistema dcmocrhtic, s’hagi aconscguit cncara una soluci6 
sattisfactbria per a aquest assurnptc. 

Per tal, doncs, de restituir e1 patrimoni cultural de Catalu- 
nya allb que en justicla li correspon per a poder recobrar, 
amb plenitud, la seva membria histbrica, cal que I’actual re- 
gim democrhtic retorni als seus propietaris legltims allb que 
els usurpk, per ia foqa, un sistcma totalitari, motiu pel qual 
cl Grup Parlamentari d’ERC presenta el text de la segiient 

PROPOSICI~ NO DE LLEI 

El Parlament dc Catalunya insta el Govern a continuar i 
intensificar, davant Ics autoritats competents de l’estat espa- 
nyol, els t r h i t s  pertinents amb l’objectiu de poder rccupe- 
rar, en el transcurs d’aquesta legislatura, la totalitat del 
material documental rcquisat a Catalunya com a conseqiih- 
cia dc la Guerra Civil, pec tal que pugui ser consultat, estu- 

diat i difbs des de ]’Arxiu Nacional dc Catalunya i altres or- 
ganismes de I’administracicj p6hlica catalana, en ei sentit se- 
güent 

1 .  Rcalitzant i completant, cn cada cas, l’invcntari dcl 
conjunt dels fons dncurncntals que, procedents dc Catalu- 
nya, van scr dipositats, contra la voiuntat dels seus propieta- 
ris legítims, cn arxius o depcndkncies en altres indrcts de 
l’cstat. 

2. Continuant sol-licitant a les autoritatts competents de 
l’estat el retorn justificat i cl dipbsit definitiu a l’hrxiu Na- 
cional de Catalunya. dc la totalitat dels fons documcntals 
provinents de I’ Administració dc la Gencrahtat republicana 
que j;i es troben inventariats. 

3. Consultant la futura ubicaci6 dels fons recuperats amb 
totcs les administracions públiqucs dc Catalunya, les institu- 
cions i els particulars afcctats per la requisa franquista, tant 
a i’interiar del país com, quan sigui possible, entrc les co- 
munitats catalanes residents a I’exteríor R conseyiíbncia de 
l’cxili, tots ells titulars legítims dels fons documentals pro- 
vinents de Catalunya quc es troben dipositats a I’Rrchivo 
Nacional, secció <Guerra Civil)), de Salamanca. 

4. Establint, a través del Departament de Cultura, despr& 
de la investigació corresponcnt, I’inventari dcls diferents 
fons documentals i arxius dc l’estat susceptibles dd: ser re- 
tornats R Catalunya. 

5.  Presentant, finalrncnt, davant la Comissió de Politica 
Cultural d’aquest Parlament, cl resultat dc la investigaci6 
realitzada i dcl conjunt dc trhrnits institucionals duts it terrnc 
per tal d’aconseguir cl retorn definitiu a Catalunya dcl patri- 
moni documental requisat pel franquisme. 

Palau dei Parlament, 2 dc r n q  de 1993 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Portaveu dcl G. P. d’ERC 

PROPOSICIO NO DE LLEI SOBRE LA MODI FI CACI^) DE L’ACTUAL MARC 
LEGAL D’INTERNAMENT FORC& DE MALALTS PSiQUICS 

PRESENTADA PEL DlPUTAT SR. JOSEP M. REGUANT, 
JUNTAMENT AMB ALTRES QUATRE DIPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPURLTCANA DE CATALUNYA 
(Reg. 8338 / Adrnissi6 a trhmit: Mesa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT Exposició de motius 

Josep M. Reguant i Gili, Xavier Basch i Garcia, Joan 
Puigcerc6s i Boixassa, Angei Colom i Colom i Josep-Lluis 
Carod-Rovira, Diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que prevcucn els 
articles 134 i 135 del Reglament dc la Cambra prescntcn la 
segücnt proposici6 no de llei. 

Donada la situaciii de greu indcfensi6 per la que passen 
Ics €amílies de malalts psíquics, en els moments en qub 
aquests malalts fan brots aguts de la SCVR malaltia, dins el 
marc familiar i entenent que l’actual marc legal per a l’inter- 
n m c n t  for@ és altament grav6s i fortament inoperant, el 
Grup Parlamentari d’ERC presenta la següent 
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El Parlament de Catalunya insta el Govcm, cn 1’Bmbil de 
Ics scvcs compcthcies, ;i induir o modificar l’actual marc 
lcgal d’intcsnament foqós de malalts psíquics. 

Palau del Parlamcnt, 23 dc febrer de 1993 

Josep M. Reguant i Cili, Xavier Bosch i Garcia, Joan Puig- 
ccrc6s i I3oixassa, Angel Coiom i Josep Lluís Cnrod-Rovira 

PROPOSTCIQ NO DE LLEI SOBRT-C LA CONNEXIS) DE LA BOCA SUD 
DEL TUNEL DE PIMBRENT AMB LA XARXA VIARXA DE LA CERDANYA 

PRESENTADA PER E A  DIPUTAIM SRA. ROSA MART1 I CONILL, 
JUNTAMENT AMI3 ALTRES SET DIPUTATS DEL GRUP SOCI ALlSTA 

AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
(Reg. 8343 /Admissió a trhmii: Mesa del 09.03.93) 

A LA MESA DIX PARLAMENT 

Rosa Marti i Conill, Manc1 Nadal i Farreras, Celestino 
Corbacho i Chaves, Joan Oliart i Pons, Esteve Tornhs i Ta- 
m n s ,  Rafael Madueño i Sedano, Ramon Vilalta i Oliva i 
doun Ganyct i Sol& Diputats del Grup Socialista fent 6s 
cl’alIb quc es preveu als articles 134 i 135 dcl Reglament de 
la Cambra, presenten per a la seva tramitaci6 davant el PIC, 
la scgiicnt Proposici6 no de Llei. 

. 

El proper any 1994 s’acaharm les obres del Trlncl de 
Puymnrcns contribuint a un objectiu que fa molt tcinps es 
pcrscgueix incrementar la pemeabi l i  tat dels Pirincus. 

Aquesta obra ds fonamental pcr complctar l’eix E-9 i es 
suma al TLincl del Cadi. 

L’obra que s’estll cxecutant Iu porta a termc cl Govern 
franci% j a  que cl Túnel es troba a Pranp, perb la connexió 
des de la frontera amb el nostrc país resta pendent de prc- 
veure i dc consignar pressuposthiament. Cal per tant el m6s 
aviat possible donar solucici a aquest cnllag amb la finalitat 
dc sincronitzar ambdues obres. 

Bs pcr tots aquests motius que els Diputats sotasignants 
presenten la scgiient: 

PROPOSICIO NO DE LLEI 

E1 Parlament dc Catalunya insta cl Consell Executiu a: 
1. Elaborar i cxccutar el més aviat possible el projecte dc 

connexió de la hoca sud del Tdncl dc Puyrnorcns amb la 
xarxa viaria de la Ccrdnnya per tal d’asscgurar la necesshria 
continuitat de l’cix del Llobregat. 

2. Consignar en ei Pressupost de I’any 1994 les obres 
d’enllal: entrc cl Ttíncl de Piiyrnorens i I’cix del Llobregat. 

Palau del Parlament, 23 de fcbrer de 1993 

Rosa Martí i Conill, Manel Nadal i Famras, Celestino Cor- 
bacho i Chaves, Joan Oliari i Pons, Esteve Tornis i Torrcns, 
Rafael Madueiío i Scdano, Ramon Vilalta i ,  Oliva. i Joan 
Ganyet i Solé 
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PROPOSICLb NO DE LLEI SORRE EL PROJECTE DE 1)ESDOBlAMENT DE L’EIX 
J)EL LLOBREGAT EN EL TRAM ENTRE MANRESA I BERGA I LA CONSIGNACI~ 

PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. ROSA MART[ I CONILL, 

DE L’OBRA EN EL PRESSUPOST DE 1994 
I 

JUNTAMENT AMB ALTRES NOU DlPUTATS DEI, GRUP SOCIALISTA 
AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 8344 I Adrnissi6 a trhmit: Mesa dcl09.03.93) 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

Rasa Martí i Conill, Manel Nadal i Farreras, Cclcstino 
Corbacho i Chaves, Joan Oliart i Pons, Esteve Tombs i TQ- 
rrens, Rafael Madueño i Sedano, Ramon Vilalta i Oliva, 
Joan Roma i Cunill, Magí Cadcvall j Soler i Joan Ganyct i 
Sol& Diputats del Grup Socialista fcnt 6s d’allb que es prc- 
veu als articles 234 i 135 del Reglament dc la Cambra, pre- 
senten pcr a ia seva tramitaci6 davant el Ple, la següent 
Proposici6 no de Llci. 

L’eix del Llobregat, una dc les vies de cornunicaci6 im- 
portant per Catalunya, suporta des de fa temps una intensitat 
mitja dikriria de vehicles (IMD) molt superior a la prevista. 
La IMD quc s’havia calculat per l’any 2000 avui ja s’ha su- 
perat. 

Tots cls caps de setmana es produeixen llargues cues i re- 
tencions d’ algun s quilbmctrcs 

El novembre de l’any 1991 Alcaldes dcl Bages i del Ber- 
guedhja varen dcrnanar el scu desdoblament amb la finalitat 
de donar soluci6 a les esmcntades retencions. 

A finals de l’any 1994 quan entri cn funcionament el TÚ- 
neE de Puymorens i l’eix connecti Barcelona amb Taulouse 
és de preveure que cl transit s’incremcntarh encara més i 
possiblcment amb vehicles pesats. 

Cal vetllar perquk I’cix E-9 destinat a ser un de la xarxa 
basica de carreteres cnmunithria cn cl tram dc Catalunya 
muneixi les millors condicions. 

Totes les raons que hem apuntat justifiquen sobradament 
la necessitat de desdoblamcnt d’aquest eix. 

fis per aquests motius que cis Diputats sotasignants p e -  
senten la següent: 

PROPOSlrCI6 NO DE LLEI 

El Parlamcnt de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1 .  Que es redacti el més aviat possible el projecte de dcs- 

doblament de I’cix del Llobrcgat en cl tram entrc Manresa i 
Berga. 

2. Que cs consigni aquesta obra en cl Pressupost de l’any 
1994 coincidint amb I’apertura del Túncl de Puymorens. 

Palau del Parlament, 23 de febrcr de 1993 

Rasa Marti i Conill, Manel Nadal i Fameras, Celestinn Cor- 
bacho i Chaves, Joan Oliart i Pons, Esteve Tornhs ¡ Torrens, 
Rafael Madueiío i Sedano, Ramon Vilalta i Oliva, Joan RQ- 
‘rna i Cunill, Magi Cadevall i Soler i Joan Ganyet i Sol6 

PRQPOSICI~ NO DE TLEI SOBRE LES TARIFES DEL TUNEL DEL CADÍ 
PER ALS USUARIS DE LES COMARQUES DEL RERGUEDA, LA CERDANYA 

I L’ALLT URGELL 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN ROMA, JUNTAMENT AMB ALTRES 
CINC DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 8345 I Admissid a trhmit: Mesa del 09.03.931 

A LA MESA DEL PARLAMENT El Túnel del Cadi ha estat una de les grans obres d’infras- 
tructura llargament reclamada i quc ha suposat trencar amb 
un secular ai’liamcnt de comarques com el Berguedh i la 
Cerdanya, a més a mes de fer possible una molt més ficil i 
rgpida comunicació d’altres territoris del Pirineu amb l’hrea 
metropolitana i la seva capital. 

El resultat, doncs, dc l’apertura l’hcm de considerar molt 
positiu i la utilitat es pot comprovar amb I’augrnent constant 

Joan Roma i Cunill, Rosa Martí i Conill, Magí Cadevall i 
Soler, Manel Nadal i Farreras, Jorn Oliart i Pons i Joan Ganyet 
i Sal&, Diputats del Grup Socialista fent ús d’alib que es preveu 
als articles 134 i 135 del Rcglament dc la Cambra, presenten 
per a la seva tramitaci6 davant el Ple, la següent Proposició no 
dc Llei sobre el patge del Tiinel del Cadi. 



5584 BUTJLETf OFICIAL, DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 92 / 15 de mart; de 1993 

dcE nombre dc vchiclcs que el trnvesscn i quc a hores d’iira 
ha superat cls 5.000 diaris dc mitjana, xifra donada a I’inici 
corn la. nccesshria per a fcr rendiblc la invcrsi6. 

Tot i aixb Ics larifcs han anat augmentant any rera any 
molt per damunt de I’IPC i ja dcs de la inauguració cs va 
demmirir un tracte cspccial pels habitants dcl Rergucdh i la 
Ccrdmya, cls quals de bon primer vwcn tenir un dcscomptc 
del 15% i postcriorment dcl 25%. Tanmateix Ia tarifa se- 
gucix sent exccssivamcnt alta pcls habitants d’aquestes CQ- 

marques i la dc I’Alt Urgcll, els quals cada vegada valen 
estrknyer rnks les relacions sensc el fre cconbrnic que supo- 
sen taifes tan elevades. 

Si aixb 6s greu per aquestes comarques, no dcixrl de ser 
una barrera ccoflbmica en tenir Ics actuals tarifes i la pers- 
pectiva de nous augments pcr sobrc de 1’IPC. 
Bs per aqucsts motius que els Diputats sotasignants pre- 

senten la següent: 

PROPOSICI~ NO BE LLEI 

EI Przrlamcnt de Catalunya insta el Consell Bxccutiii a: 
1. Fcr les gestions oportunes prop de l’cmpresa conces- 

sionhia dcl Tiincl del Cadi a fi d’mibar a I’ncord cfc que cls 
habitants de Ics comarques del Bcrguedh, Ccrdanya i Alt 
Urgell gaudeixin d’un dcscomptc dcf 50% cn Ics tarifccs que 
aplica als usuaris. 

2. Que dcs d’enguany i pels propers anys només autoritzi 
la puja de I’IPC a Ics tarifes quc aplica I’ernpresa Tdnel dcl 
Cadi als usuaris d’aquesta infrastructura. 

Palau del Parlament, 2 de mart; de 1993 

Joan Roma i Cunill, Rosa Martí i Conill, Magí Cadevall i 
Sulcr, Manel Nadal i Farrcras, Joan Oliari i Pons i Joan 
Ganyet i 5016 

PROPOSXCI~ NO DE LLEI SORRE EL RESPECTE A LWFICIALITAT LINGÜÍSTICA 

TELEF~NICA NACIONAL DE ESPANA (CTNE) 
DEL CATALA EN ELS CONTRACTES COMERCIALS DIC LA COMPA&fA 

PRESENI’ADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPURLICANA DE CATALUNYA 
(Reg. 8352 I Admissió a trhmit: Mesa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep-Lluís Carirod-Rovira, en qualitat dc Portaveu del 
Grup Parlamentari d’ Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord arn13 el que preveuen els articales I34 i I35 del re- 
glament dc la Cambra prcscnta la scgiient Proposicid no de 
llei sobre cl respectc a 1’oí-icialitat lingiiistica del catala en 
els contractes comercials de la Cornpañía Tclcfdnica Nacio- 
nal de España (CTNE). 

Exposicih de motius 

El contracte que els usuaris de la Compañia Telefhica 
Nacional de España (CTNE) véncn obligats a signar amb la 
dita empresa pública estatal, estableix, en la cIhusula gene- 
ral n6mero 14, que <<En cas de dubte cn la interpretació 
d’aquest document, prcvaldri cl tcxt castell&.)> 

Aquesta afirmaci6, negant tota validesa legal al text cata- 
Ih del contracte, ncga, en conseqühncia, el crtrhctcr oficial 
de la llengua catalana establert per la constitució espanyola i 
I’estatut d’autonomia de Catalunya, ordcnarnent juridic d e  
rang legal supcrior a les disposicions emeses per la CTne. 

Per tal dc posar fi a aquesta irregularitat legal, situada al 
marge del marc institucional vigent, dc la realitat sociolin- 
güistica de Catalunya i dcls drets lingiiistics de la scva ciu- 
tadania, el Grup Parlamcntari d’ERC presenta la scgücnt: 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

1. El Parlament de Catalunya considera quc la cl&usula 
general catorzena del contracte comercial quc ia Compañia 
Tclcfcinica Nacional de España (CTNE) estableix amb els 
seus abonats vulncra el marc institucional vigent, en allb re- 
fercnt a la plenitud dcl carhcter oficial de la llengua catala- 
na, per a tots els usos i funcions, en territori de Catalunya, 

2. El Pdrlamcnt de Catalunya insta el Govcrn a plantejar, 
davant els organismes perhcnts de la CTNE, la convenien- 
cia d’climinar l’esrnentada. clhusrrla dels contractes comer- 
cials a signar pels abonats al seu servei. 

Palau dc1 Parlament, 1 de m a q  dc 1993 

Josep-Lluís Cwod-Rovira 
Portaveu del G .  P. d’ERC 
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PROPOSICI6 NO DE LbEI SORRE LA CONSTITUC16 D’UN CONSORCI 
QUE GESTIONI EL FONS PATRIMONIAL D’EMPURIES (ALT EMPORDA) 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. MANUEL NADAL, JUNTAMENT AMB ALTRES 
CINC DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA’AL PARLAMENT DE CATALUNYA, 

I DELS GRUPS PARLAMENTARIS D’ESQUERRA REPURIAICANA DE CATALUNYA, D’INIC1 A’TIVA 
PER CATALUNYA I POPULAR 

(Reg. 8366 I Admissió a trhmit: Mcsa dcl09.03,93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Manncl Nadal i Farreras, Arseni Gibert i Bosch, Antoni 
Dalmau i Ribalta, JOSCP M. Reguant i Gili, Irnrna Mayol i 
Beltran i Simon Pujol i Folc&, Diputats del Parlament, fent 
ús d’allb quc es preveu als articles 134 i 135 del Reglament 
de la Cambra, presenten per a la seva tramitació davant el 
Ple, la següent Proposici6 rio de Llei. 

El Conjunt Monumental d’Empúries (I’Escala), Alt Em- 
pordh, 6s l’enclau arqueolbgic més visitat de Catalunya. 
M6s de 700.000 persones han visitat en cls darrers trcs anys 
aquest important jaciment arqucolbgic, que conserva les mi- 
ncs de l’antiga Emporion grega €undada el s. VI aC. ,  la ciu- 
tat romana nascuda del campament miliar que va ser el punt 
d’inici de la romanitzaci6 de les terres d’Hisphniu, i les rcs- 
tcs d’una seu episcopal paleocristiana al damunt de l a  qual 
I’empcrador Carlemany si tu8 el comtat d’Emp6ries. 

Més enlEh dcl valor indiscutible de Ics restes arqueolbgi- 
ques d’aquest jaciment a l’aire lliurc, Empúries és una sím- 
bol crnblernhtic del passat chssic de Catalunya i de la scva 
connexió amb el món cultural de la Mediterrinia. 

Si en un moment a Empúries es parlaren simulthniament 
tres Ilengucs, el grec, el llatí i I’ker, avui és un punt de tro- 
bada internacional on cls visitants parlen les llengues here- 
ves dcl llati i les dels pobles dcl nou escenari cultural 
europeu. 

Empúries t6 totes les condicions per permetre cl dcscnvo- 
lupament d’un projecte avanqat dc gesti6 integral del patri- 
moni que esdevingui un nou model dc referhcia dissenyat 
amb una clara preocupació per fcr arribar el seu discurs mu- 
seistic i el missatge cultural que amaguen Ics pedres a tates 
els ciutadans. El desenvolupament d’aquest projecte tk una 
clam projecci6 intémacional i és un potencial clau per al de- 
senvolupament del seu entorn territorial. En aqucst sentit, el 
municipi de l’Escala, l’Alt Ernpordh i el conjunt de les co- 
marques gironines necessiten i reclamen l’ampliació de la 
Liei de Museus per tal dc donar el suport definitiu per al 
creixcment d’aquest projecte. I, per altra banda, la transcen- 
dkncia arqueolbgica, histbrica i sirnbhlica que td Empriries 
per al conjunt de Catalunya mereix la normalitzaciii i suport 
que han de produir-se amb la crcació dcl consorci previst a 
la Llei dc Museus de Catalunya. 

La Diputaci6 de Barcelona va finangar la compra dels 
primers tcrrenys i l’inici de la descoberta del jaciment I’any 
1908, i s’ha fet cjrrec del procks d’cxcavaci6 i adequació 

del jaciment, dc fuma practicament ininterrompuda fins a 
l’actualitat. Aquesta tasca ha estat marcada per la singulari- 
tat territorial que suposa quc el jaciment cs trobi situat fora 
de la demarcació dc la Diputació de Barcelona. Aqicsta 
carporacici ha desenvolupat un papcr histbric de suplkncia al 
llarg de 85 anys que cal normalitzar en el marc de l’acord 
que permet la Llei. 

El darrer acord a quE van arribar la Diputació dc Barcelo- 
na i la Conselleria de Cultura no ha tingut, encara, una res- 
posta formal pcr part del Govern de In Generalitat. Aixb 
perllonga I’espera en l’aplicwi6 de la Llei de Museus, que 
preveu la creaci6 d’un consorci de gestici presidit per la pri- 
mera institucici catalana. 

El passat 8 de gener la Diputacici dc Barcelona va consti- 
tuir u11 organisme autbnom amb personalitat juridica prhpia 
per continuar la gestili dcl Conjunt Monumental d’EmpÚr¡es 
fins a la creació del consorci que preveu la Llei. En aqucst 
orgmismc intern de la Diputacib hi són representats tots els 
grups politics que integren el plenari de la corporació barcc- 
lonina, el rector de la Universitat dc Girona i l’alcalde de 
1’Escala. Aquest organismc de transició s’ha creat per donar 
resposta a les necessitats de funcionament d’Brnpúries i pcr 
rnillorar-nc i agilitar-nc la gestiii, així corn per continuar la 
línia d’invecsions i actuacions ja iniciadcs dcs de fa uns 
anys. La consolidació de I’equip dc rcccrca i la millora de 
les scvcs infrastructures i instruments d’actuació, la canti- 
nu’itat en el programa de millores de manteniment de les mY- 
ncs i de la scva adequació per a la visita, així corn el 
desenvoiupamcnt dcl servei de difusió, són els trcs Lmbits 
d’actuaciii prioritaria. 

Els estatuts preveuen corn una de les causes dc dissoluci6 
de I’brganismc dc creaci6 dei consorci fruit dc l’acord amb 
les institucions. Aquest acord, volgut per tots i altament ne- 
cessari pcr a Empúries i el seu entorn territorial, és clau i 
imprescindible pcr al desenvolupament del que pot esser un 
dels parcs arqueolhgics m6s importants d’EEuropa. Per 
aquest motiu, i atesa la importhcia científica, histbrica i ar- 
queolbgica de les mines d’EmpÚries i ateses Ics enormes 
potencialitats que fan d’Ernpúries un gran recurs didictic, 
un punt importantíssirn cn el context de l’oferta turística dc 
Catalunya i una referencia slrnbrllica i cultural per al con- 
junt de la comunitat catalanaaaa, 15s del tot necesshria i im- 
prescindible la constitucili del consorci de gesti6 autbnoma 
d’Ernpiiries per garantir-ne la plena assumpci6 per part del 
govern de Catalunya. L’aplicacici cfectiva dc la Llei de Mu- 
seus pel que fa a la creació dei consorci, en el marc dc 

-. .. . .. . 

Fascicle tercer 
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l’acord polític dc les institucions, 6s un rcyuisit fonamcnta1 
per permetrc I’aprofitament dels potencials socials, culturals 
i econbmics d’ aquesta important actuació en math-¡a Be po- 
lítica cultural. 

I?s per aquests motius cluc els diputats sotasignats prcsen- 
tcn la següent 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El Parlamcnt de Catalunya insta el Conscll Exccutiu quc, 
d’acord amb la disposicih addictoiial segona, punt tres, clc la 
Llei dc Museus CIC Catalunya, es procedeixi a Iu constitucici 
d’un consorci que gcstioni el fons patrimonial d’Brnp6ries. 

Palau del Parlamcnt, 4 de marc; de 1993 

Manuel Nadal i Farreras, Arscni Gibert i Bosch, Antoni 
Daliiiau i Ribalta, Josep M. Rcguant i Cili, I rnm Mayol i 
Beltran i Simon Pujol i FolcrA 

PROPOSICIQ NO DE LI,EI SOBRE EL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA 
I LA G E S T I ~  DEL FONS PATRIMONIAL D~EMPÚRTES (ALT EMPORDA) 

PRESENTADA PEL DiPUTAf SR. F h X  ROTA, JUNTAMENT AMB ALTRES 
TREIZE DTPUTATS RELS GRUPS PARLAMENTARIS DE CONVERGhNClA I U N 6 ,  D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATAIJNYA T POPULAR 
(Reg. 8414 / Admissi6 a trhmit: Mesa del 09.03.93) 

A LA MHSA DEL PARLAMENT 

FClix Bata, Arcadi Calzada, Joscp Capdeferra, Eudald 
Cusadcslis, Josep Mical6, Josep Moliner, Trini tat Ncras, 
Joan Puigcerchs, Simon Pujol, Josep Maria Reguant, Isabel 
Ruiz, Joscp Maria Salvatella, Josep Oriol Sufíer, i M. Carme 
Vidal, Diputats sotasignants d’acord amb c l  quc preveu el 
Rcglament de la Cambra presenten la scgücnt preposiciti no 
dc llei. 

Exposicii, de motiiis 

La Llei de Muscus cstableix, en les seves disposicions ad- 
dicionals, la crcaci6 del Museu d’ Asqucologin de Cainlu- 
nya, com a mostra perrnancnt dels vestigis, fonamcntalment 
dc car&ctcr arqueolbgic, quc iklustrcn I ’evaluciri cultLiral des 
de l’uparrici6 de 1’honrc. Aquest Museu es constitueix, ini- 
cialrncnt, a partir del Muscu Arqueolbgic dc Rarcclona, el 
Mirscu Arqyealhgic dc Girona, de Ics mi’nes d’ Empúries, 
d’OIkrdola i d’Ullastret i de llurs museus monogrhfics, tots 
cls quals $cran transferits a ‘la Generalitat. ’Per li1 gestió 
d’qucsts museus es crca I’cntitat autbnoma dc dret pdblic 
Museu d’lirqueologia dc Catalunya, adscrit a1 Dcputument 
de Cultura. La Llei cspecifica també que el fons patrinionial 
d’Empúrics scrh objecte d’un acord espccific que, a propos- 
ta de la Junta de Museus, hauran de signar la Generalitat i 
les altres administracions ci’imhit tcrriiorial superior. La co- 
inissili mixta corresponent hauria d’cstablir, en el termini dc 
sis nicsus, cls materials i els rccursos quc han d’ksser tras- 
passats a la Gencralitat, com a conscqiikncia dels servcis co- 
rresponents avui gcstionitts per les diputacions provincials. 

La Diputació de Girona ha proccdit ja al trasphs dels ser- 
veis d’hqueologia, 15s a dir, del Museu ArqucolOgic de Gi- 

rona, del Museu $’Ullastret i la part corresponent del Museu 
d’Ernphries. Quinze mesos després de I’aprovació dc la 
Llci, la Diputaci6 de Barcelona no ha procedit encarra al 
trasphs del Museu cf’hrqueologia de Barcelona, ni dc les. 
mims d’Ernp6ries que són de la seva compcthncia. La man- 
ca de traspassos impossibilita la crcacib del Museu hquco- 
lbgic de Catalunya, i cn conseqükncia, la creaci6 d’un 
organisme previst cn la Llei quc gestiona els fons pairirno- 
nials d’Emp6ries. Nosattrcs, diputats de Ics comarques dc 
Girona, preocupats pcl futur de la gesti6 del fons palrima- 
nial d’ErnpÚrics, conscients que la resposta que prevcu la 
Llci csth condicionada ti la constituci6 del Muscu d’Aryuco- 
logia i ,  pcr tant, al prcvi trasphs del Museu d’hqueologia 
de Barcelona, presentem la següent: 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El Paslamcnt de Catalunya insta cl Govern que diigui a 
tcrmc les accions neccssiirics perqui: la Diputació de Barcc- 
lona trdspassi urgcntmcnt el Museu d’ Arqueologia dc Bar- 
celona i les rui’ncs d’EmpÚrics, que han dc permetre Iu 
constituci6 del Museu d’ Arqueologia de Catalrrnya i iniciar 
rhpidamcnt, una vegada aconseguit ei trasphs, la acaci6 del 
consorci corresponcnt prcvist il la Llei quc pugui gestionar 
amb efichcia cl fons patrimonial d’Empúrics. 

Palau dcI Parlament, 3 dc mar$ de 1993 

Fhlix Rota, Arcadi Calzada, Josep Capdeferro, Eudaki Casa- 
cieslis, Josep Micalb, Josep Mohncr, Trinitat Nercls, Joan 
Puigcerc6s, Josep Maria Rcguant, Isabel Ruiz i Margalef, 
Josep M. Salvatella, Josep Oriol Suiier, M. Carmc Vidal i 
Simon Pujol 
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PROPOSICIi) NO DE LLEI SQRRE LA CONTENUhAT DE: L’EXPLOTACIi) 
DE LES MINES DE POTASSES DE SALLENT (RAGES) I LA PRESERVACI~ 

DELS LLOCS DE TREBALL 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 
(Rcgs, 8438 i 8484 J Admissi6 a trhmit: Mesa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joscp Curt0 i Casad6, Portaveu del Grup Parlamentari 
Popuiar, i Maria Dolors Montserrat i Culler@, Portaveu Ad- 
junta, fent ús d’allb que disposa l’article 134 del Reglament 
dc la Cambra presenten la següent Proposició no de Llei. 

Exposiciii de motius 

El Pla de Viabilitat presentat per l’empresa Potasses del 
LEobrcgat, preveu la reducció de 347 llocs dc treball de 1°C- 

tual plantilla de 850 treballadors amb qu8 comptava després 
dcls acords signats amb I’INI. h i x b  vol dir quc la situació 
de l’activitat extractiva, malgrat la intervenci6 de la Genera- 
litat i de I’INI, no ha millorat respcctc l’inici de la situació 
de crisi, sinó que fins i tot a empitjorat, i afecta no només 
als trcballadors que pateixen la rcduccici, doncs Ics comar- 
qucs de la Conca del Llobrcgat i el Cardener depenen molt 

substancialment de l’activitat minera, i podria tenir gravissi- 
mcs rcpcrcussions indui‘des, per la qual cosa es presenta la 
scgiient: 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1 .  Portar a tearme les actuacions ncccsshries per tal que 

I’TNI complcixi els acords als quals es va arribar per a les 
mincs dc Sallcnt. 

2. Portar a terme les negociacions nccesshries per tal que 
els ajuts es portin a terme garantint la continuitat de I’explo- 
tació de les mines de potasses, i la preservació dels llocs dc- 
treball. 

Palau dcl Parlament, 8 de rnat-g de 1993 

Josep Curto M. Dolors Montserrat i Culler6 

3; TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. 
3.10.40. Prqjectes - i propostes de rcsoluci6 d’actuaci6 davant les Corts Generals 

Projectes i propostes de resofuci6 

PROPOSTA DE RESOLUCI~ PER LA QUAL SACORDA DE PRESENTAR 
A LA MESA DEI, CONGR@,S DELS DIPUTATS LA PROPOSICTÓ DE LLEI 

DE MODIFICACI6 DE LA LLEI ORGANJCA 9 1  984, DEL 25 DE MAIG, 
DE COMPAREIXENCA DAVANT LES CdMISSIONS D’1NVESTJGAC:Id DEL 

CONGRES I DEL SENAT O IU’AMBDUES CAMBRES 
(Reg. 6179) 

TRAMESA A LA CQMHSIÓ I TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESIDhNCIA DEL PARLAMENT llei de modificacifi de la Llei orghnica 511984, del 25 dc 
maig, de. compareixenp davant les comissions d’investiga- 
ci6 dei Congrés i del Senat o d’amhdues Cambres (Rcg. 
61741, d’acord amb els articles 107.5 i 94.1 del Reglamcnt 
del Parlament, ha acordat que la dita proposta sigui tramita- 
da per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana i 
ha ordenat d’obrir un termini pcr a presentar-hi esmenes, 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 9 dc m a q  
de 1993, at&s que el Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el 
dia 17 de febrer de 1993, vit acordar de prendrc en conside- 
ració la Proposta de resoluci6 per Ia qual s’acorda de pre- 
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposici6 de 
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que i10 podran esser ii la totalitat, de quinzc dies hibils, cl 
quid termini, atks I’acord dc la Mcsa dcl Parlament del 20 
dcjuny dc 1988 (BOPC, ZJTII, 231, finirh el dia 2 d’abril de 
1993, a dos quarts de deu del matí. 

Palau dcl Parlnment,.9 de marq de 1993 

Joaquim Xicoy i Rassegoda 
Prcsidcnt dcl Parlament de Catalunya 

3. 
3.15. 

TRAMITACIONS EN CURS 
Mocions -- --_--I- subseguenh -_- a interpcklacions 

. M O C ~ ~  SUBSEG~ENT A LA INTERPELAACIO AL CONSELL EXECUTIU SORRE 
LA POLiTICA DEL DEPARTAMENT DTt: RENESTAR SOCIAL EN RELACJÓ @t4 = AMB ELS 

AJUNTAMENTS DE CATALUNYA 

PRESENTADA PELS DIPUTATS SRS. XAVIER SOT0 T CELESTINO CORRACHO, 
DEL GRUP SOCIAI,IS?’A Ai, PARLAMENT DR CATALUNYA 

(Rcg. 8285) 

PRESIDeNCl A 13131, PARLAMENT 

L a  Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda cl dia 9 de r n q  
dc 1993, d’acord amb cl que disposa l’article 130.2 del Re- 
glament i I’acord interpretatiu d’aqucst, CIC 9 d’czhril dc I985 
(BOPC, 55/11, 2529), ha ciinsiclcrnt congruent i ha adrnks a 
trhmit la Moció subsegüent a la interpeHaci6 al Consell 
Exccutiu sobre la politica dei Dcpartamcnt dc Benestar So- 
cial en rclaci6 amh els aiuntaiments dc Catalunya (Rcg. 
82K5); en cl bcncntEs que parlamenthiament no es tracta de 
la moció dc ccnsura al Govern, regulada a l’articlc 121 dcl 
Reglament,. i que no t& -ni podria tenir tampoc cn cl supbsit 
d’ésser aprovada-, les conseqühcics i efectes juridics de la 
moció de censura. Aixi matcix ha acordat, per majoria, ier 
cxplícit que quan la rnoci6 rcprova 4 1 2  politica dc Ixmestar 
social del Govern de la Generalitat i el capteniment de I’H, 
Consellcr de 13enestar Social...,>, cs refcrcix al captenirncnt 
politic, i no a la conducta personal. 

Palau del Parlament, 9 de r n q  de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
Presidcnt del Parlatncnt de Catalunya 

A LA MESA DEI, PARLAMENT 

Xavier Soto i Cortés i Celestino Corbacho i Chavcs, Di- 
putats del Grup Socialista, fent Ús del que es determina a 
l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, prcscntcn la se- 
güent Moció subsegiicnt a la interpcHaci6 substanciada avui 
al Plc (n6m. de rcgistrc 58221, per tal quc sigui dcbatuda i 
votada a la sessi6 plenhria vinent, sobre la politica dcl De- 
partament de Benestar Social en relaci6 amb els Ajunta- 
ments de Catalunya 

El Partrlarnent de Catalunya acorda: 
1 .  Reprovar la politica de bencstar social del govern dc la 

Generalitat i cl capteniment dc 1’14onorabEe Conseller de 
Benestar Social, en d a c i 6  als ajuntamcnts i el movimcnt 
associatiu de Catalunya. 

2. Instar el Consell Executiu a: 
1 .  establir una xarxa bhsica dc scrvcis socials de c d c t c r  

universal, en col~laboracici amb les corporacions locals.‘A tal 
efecte proccdirg a traspassar Ics Oficines de Benestar Social 
als ajuntamcnts dc Catalunya. 

2. col-laborar amb els ajuntaments en el finanprnent cicls 
trunsports dc disminui’ts físics, psiquics i sensorials. 
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3. subscriure convcnis per a finanpr cls scrvcis socials 
durant I’any 1992 amb les corporacions locals, amb Ics 
quals no I’hczgi fct encara. 

4. col-laborar amb els ajuntaments cn ei finanqamcnt dels 
scrvcis que dcsenvolupen en rnatkria dc formació d’adults. 

Palau del Pariament, 3 de mar9 de 1993 

Xavier Soto i Cortés Cdestino Corbacho i Chaves 

M O C I ~  SURSEGUENT A LA INTERPEIJLACI~) AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA PQL~TICA DE JOVENTUT 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA IWPURLTCANA DE CATALUNYA 
(Reg. 835 1 / Admissi6 a trhmit: Mesa del 09.0393) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup Parlamentari d’ Esquerra R e p  blicana de Cattalu- 
nya, d’acord amb el que preveu I’article 130 del reglament 
de la Cambra presenta la moc% subsegüent a la interpel-la- 
ció sobre politica de joventut (Reg. 6585). 

El Parlament de Catalunya acorda: 
I .  Intensificar eis Plans d’acupaci6 per als joves, amb es- 

ment especial a Ics dones, les quals tenen una taxa superior 
d’atw, per tal de compcnsar la greu crisi quc patcix ¡’econo- 
mia catalana i europea. 

2. Instar el Govern a estudiar la. possibilitat d’establir un 
programa específic de rellanqamcnt de la Formació Profes- 
sional i els convenis de contractació en prhctiqucs en les 
cmprcses, i In Secretaria General de Joventut. 

3. Instar el Govern que consideri la possibilitat de crear 
un Pla Nacional d’habitatge de Llogucr per a joves. 

4. Manifestar la necessitat de reorientar les relacions, i es- 

- 

tablir critcris d’nptimitzaci6 dcls recursos del Consell Na- 
cional de la Joventut de Catalunya, quc‘s6n majooritiiriament 
provinents del Govcrn de la Generalitat davant la greu situa- 
ci6 d’aquest. 

5.  Instar el Govcrn a estudiar la possibilitat i viabilitat 
d’una oficina $’assessorament i protecci6 lcgal dcls joves, 
que de forma rjnica i centralitzada, pugui atendrc’ls que, 
dintre 1’Bmbit de les seves competencies, tingui relaci6 amb 
els joves. 

6. Instar cl Govern a estudiar la viabilitat de crcar una 
divis ió  jove>) en cl si de 1’Tnstitut Catat& d’Estadística, per 
tal dc fer un seguiment dcls indicadors cn l’jmbit dels jo- 
ves, en una cdlaboraci6 amb la Secretaria Gcncral de Jo- 
ventut. 

Palau del Pariamcnt, 4 de r n q  de 1993 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Diputat del G.P. d’ERC 

Josep-Lluis Garod-Rovira 
Portaveu dei G.P. d’ERC 
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MOC16 SUHSI-GÜENT A LA INTEKPEIJLACI~ AL CONSELL KXECUTIU SORRE 
LA POLITICA ECON~MICA DAVANT VACTUAL STTUACIÓ DE 

1,’AGRICULTURA A CATALUNYA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR, JOSEP IGNASI LLORENS, 
DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 

(Rcg. 8360 / Admissió a lrbmit: Mesa dcl09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joscp Tgnusi Llorens i Torrcs, Diputat i en representació 
del Grup Parlamentari Popular, fent l i s  d’allb que disposa 
l’articlc i30 dcl Reglament dc la Camhra, prcsenta la se- 
giient Moc$ subsegüent a la interpcl.laci6 sobre la politica 
econhmica davant P’actual situacici dc I’agricultura a Catdu- 
nya. 

1 .  El Parlament dc Catalunya insta el Consc 1 Executiu a: 
Prendre les mesurcs necesshrics per tal de subvencionar 

cl preu dels intcrcssos quc han de pagar cls a ricultors pcls 
préstecs oficials, dc manera que no superin la mitjana cornu- 
n i t h i  a. 

2. El Parlament de Catalunya insta cl Consell Executiu a: 
Establir una línia cspecífica de crhdits de campanya a un 

interks no supciior a la mitjana comunithia per als agricul- 
tors que tinguin asseguradcs les seves collitcs. 

3. El Parhmcnt dc Catalunya insta ei Gonscll Exccutiu a: 
Constituir, cn cl termini dc sis mesos, una Societat de Ga- 

ranties Rccíprtiques, quc permeti la substitucirj dels avals 
hipotccais o personals per a la conccssi6 dels crkdits ofi- 
cials agraris. 

4. El Parlamcnt de Catalunya insta cl Consell Exccutiu 8: 
Kencgociar el dcute del scctor agrari catnlh mitjaiqant cl 

conveni amb cntitats crediticies, fixant un termini d’amortit- 
zaci6 rninirn de 7 anys i un interh no superior a la mitjana 
comunitirir-i. 

5. E1 Parlamcnt de Catalunya. insta el Consell Executiu a: 
Dissenyar i portar a tcrme campanyes informatives, per 

tal de posar B I’abast dels agricultors ics dades que els pu- 
guin intcrcssar sobre ajuts, subvencions, alternatives de 
cultiu, forthacicii profcssional, i totes les altres que els 
nfcc t i n a 

6, El Parlamcnt de Catalunya insta cl Consell Executiu a: 
Proccdir a l’aprovació i pagamcnt de tots cls expedients 

administratius quc j a  s’hagin presentat a I’empara del RD 
1887 cn cl termini mgxim de tres mcsos comptadors des que 
s’hngin complimentat tots cls requisits exigits per X’esmen- 
tat RU. 

7. El Parlament de Catalunya insta cl ConseIl Exccutiu a: 
Apruvar i pagar tols cls expedients administratius quc es 

presentin a l’empara dcl RD I887 en cl termini rnixim dc 6 
mesos dcs que s’hagin complimentat tots els requisits cxi- 
gits pcr I’csmentat RD. 

8. Davant la possibilitat real que cl propvincnt dia 30 dc 
rnaq nu estiguin presentades Ics sol-licituds de pagamcnts 
compensatoris de renda per Ics phdues produi’des per Ics di- 
rninucions dc preus acordadcs pcr In reforma de la PAC, el 
Parlament dc Catalunya insta cl Consell Executiu a: 

Prendre les mesures necesshrics pcr aconseguir I ’  amplia- 
ci6 del termini esmentat per tal yuc es puguin complimentar 
les sol-licituds, 

9. EI Parlament de Catalunya insta el Conscll Executiu a: 
Proccdir n la immediata aplicaciri dcl Reglament Comu- 

1 O. El Parlament de Catalunya insta el Conscll Executiu a: 
Complementar, mitjanpnt 1 ’habilita& de la partida 

pressupostaria corresponent, els difcrcncials cxistcnts entre , 

el l h i t  m k i m  subvcncianahlc establert per la CEE -per 
tal d’csgotar-lo- i Ics dotacions quc per a aqucsta finalitat 
attorga ei Govern Central, de manera que pogucm gaudir dc 
les mcsurcs complcmcnthries d’ acornpanyamcnt dc la Re- 
forma dc la PAC per a la plantació dc frundoscs en e1 capi- 
tol de reforestaci6, amb la finalitat de reforestar 20.000 
Ha., al ritmc de 5000 Ha./any. 

nitari número 768189 d’ajuts directes a la renda agrkria. 

1 1 .  El Parlament dc Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Compicrncntar, mitjanpnt I’habilitaciri de la partida prcs- 

supostkria corresponent, els dihcncials existents cntrc e1 lí- 
mit rnhxirn subvcnciomblc establert per la CEE -per tal 
d’csgotar-lo- i les dotacions que per a aqucsta finalitat atar- 
ga el Govern Central, de niancca quc paguem gaudir de les 
mesures carnplcincntBries d’acornpanyamcnt de la Reforma 
de la PAC pcr a les dcspescs de rnantcniment de frondoses 
en el capítol de reforestacib. 

12. El Pmlaincnt de Catalunya insta cl Consell Executiu a: 
Complcmentx, rnitjanpnt ]’habilitació de la partida pres- 

supostbia corresponcnt, els diferencials existents cntrc el li- 
mit mkxim subvencionable establert per la CEE -per tal 
d’esgotar-lo- i les dotacions que per a aquesta finalitat ator- 
ga el Govern Central, de manera quc poguern gaudir dc les 
mesures complcmcnthries d’acompmyament de la Reforma 
de la PAC pcr a la plantació de coníferes en el capítol dc re- 
forcstació, amb la finalitat dc reforestar 20.000 Ha., al ritrnc 
de 5000 H d a n y .  

13. El Parlament de Catalunya insta cl Consell Executiu a: 
Complementar, rnitjanpnt l’habilitacilj de la partida pres- 

suposthria corresponcnt, cls diferencials existents entre cl lí- 
mit mhxiin subvencionable establert pcr la CEE -pcr tul 
d’csgotar-lo- i les dotacions quc per a aquesta finalitat ator- 
ga cl Govern Central, de manera quc poguem gaudir dc les 
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mesures complcmentiries d’acoznpanyamcnt de la Rcforma 
dc la PAC. per a les ciespeses dc manteniment de coníferes 
en cl capitol de reforcstació. 

14. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Cornplcmentar, mit-janSant l’habili taciii de la partida 

pressupostaria corrcsponcnt, els diferencials existents cn- 
tre el lirnit rniixim subvencionable establert pcr la CEE 
-per tal d’csgotar-lo- i les datacions que per a aquesta 
finalitat atorga el Govern Central, de manera que ~ Q ~ U C I ~  

gaudir dc les mesurcs cornplcmenthrics d’acampanya- 
ment de la Rcforma de la PAC per aconseguir una jubila- 
ci6 anticipada digne dels nostres agricultors a partir dels 
55 anys. 

15. El Parlament de Cdallunya insta el Consell Executiu a: 
Complementar, mitjanpnt l’habilitaci6 de la partida pres- 

supostkria corresponent, els diferencials existents entre el lí- 
mit mhxim subvencionable establert per la CEE -per tal 
d’esgotar-lo- i les dotacions quc per a aquesta finalitat ator- 
ga el Govern, de manera que poguem gaudir de Ics mesures 
complementhrks d’acompanyamcnt de la Reforma de la 
PAC per al finanqament dels programes mediarnbicntals, 
que ens pcrmctin salvaguardar els nostres ecosistemes afec- 
tats per la prhctica agrhria intensiva. 

16. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Habilitar les partides pressuposthies necesshries per tal 

de subvencionar íntegrament les conduccions adeqiiades per 
portar els regs fins a la capGalera dc cadascuna de les explo- 
tacions agrhries quc s’hagin de trc?nsformar de sec& en rega- 
diu, sensc incloure les despeses de condicionament pcr 
1 j  aprofitament dels regs dins Ics explotacions. 

i 7. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Exercitar les accions necesshries davant el Govern 

Ccntral per tal que s’arribi -dc forma immediata- a la 
plena integració dels següents productes hortofrutícols: 
me16, tomjquet, carxofa, bercoc, maduixa, pressec, que 
es trohcn inclosos en  el segon període d’intcgraci6 i sot- 
mesos a MCT. 

18. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Crear una taula de seguiment on hi siguin representadcs 

les Organi tzacians Professionals Agraries, els Sindicats 
agraris, i 1’AdministraciÓ per tal fer de conhixer cl grau 
d’aplicació a Catalunya de: 

El RD 1987191. 
Pagaments compesatoris per la phrdua dc rcndcs. 
Les mesures d’acompanyament de la reforma de la PAC. 
L’aplicaci6 del Reglament Comunitari 768189, d’ Ajuts 

De les ICM. 
19. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Exercitar les accions necesshries davant el Govern Cen- 

tral pcr tal quc s’oposi R l’acord del Consell de Ministres de 
la CEE per obtenir una zona dc Iliurc canvi amb el Nord 
d’ Africa que resultaria claramcnt perjudicial als interessos 
de E’agricultura rnediterrhnia. 

20. El Parlament de Catalunya insta el Canscll Execu- 
tiu a: 

Directes a la Renda Agrhria. 

Exercitu les acciens necessbies davant el Govcrn Cenh-al per 
que exigcixi dc la CEE el rnantenimcnt dcl principi de preferkn- 
cia cornunithia de les produccions agrhries que es prdueixcn al 
si dc la CEE, tal i com s’especifica al Tractat dc Roina. 

21. El Parlament de Catalunya insta cl ConscH Exccutiu a: 
Exercitar les accions ncccsshrrlcs davant el Govern Cen- 

tral per tal d’aconscguir dc la CEE la immediata. aplicacici 
de la dhusula de salvaguíirda per a aquelles produccions 
agrhrics cn quk, la superioritat dc les importacions sobre les 
exportacions ha provocat un enfonsament real i permanent 
dels preus, corn 6s cl cas dc la poma. 

22. El Parlament de Catalunya insta cl Consell E X ~ C L I ~ ~ U  x 
Exercitar Ics accions necesshries davant cl Govern Gen- 

tral per ial que s’articuli l’cfcctiva representacili de Catalu- 
nya davant les Institucions Cornunithies. 

23. El Parlament dc Catalunya insta cl Consell Excc~rtiu a: 
Exercita ies accions necesskrics davant el Govern Cen- 

24. El Parlmcnt dc Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Exercitar les accions necesshries davant cl Govern Ccn- 

25. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Exercitar les accions necesshries davant el Govern Ccn- 

tral pcr tal d’aconseguir I’excmptció de I’lmpost de Succes- 
sions en les transmissions inferiors a 50 milions de pessetes 
de parcs a fills -i la resta de transmissions de primer grau de 
parentesc- i que es comprometin a continuar en cl termini 
de cinc anys en el cultiu directe de l’cxpEotaci6. 

26. El Ilarlament de Catalunya insta el Consell Executiu ii: 

Exercitar les accions necesshrics davant el Govern Cen- 
tral per tal d’aconseguir I’exernptció de 1’Impost dc Trans- 
missions Patrimonials en els supbsits de permuta de tems 
per tal de millorar la base territorial de les nostres cxplnta- 
cims. 
’ 27. El Palamcnt de Catalunya insta el Conscll Executiu a: 

Complementar els ajuts ja prcvistos per a les noves ins- 
tal-lacions de joves agricultors, amb subvencions que arribin 
fins al 20% del cost dc la nova instatlacifi incloent-hi la 
compra dc terres. 

28. EI Parlament de Catalunya. insta el Consell Executiu IK 
Foincntar les noves installacions agrgrics dc joves agri- 

cultors mitjayant la fixació d’un periode de carhncia, pcr a 
la devolució dels prestccs obtinguts per a l’inici de ]’activi- 
tat fins a l’ohtenci6 de rendiments. 

29. El Parlament de Catalunya insta cl Consell Exccutiu a: 
Exercitar les accions necesshries davant el <<<Ministcrio de 

Sanidad y Seguridad Sociab per tal d’ aconseguir l’exempt- 
ci6 del pagament de les <<dornadcs Tebriquesn. 

30. Davant la situació actual i la greu crisi que pateix la 
nostra pagesia el Parlament de Catalunya insta el Consell 
Exccutiu a: 

Exercitar les accions neccsshries davant el Govern Cen- 
tral per tal d’irnplantar un sistema de mbduls simihr a l’an- 
tiga Estimació Objectiva Singular Simplificada, en quk la 
base imposable per a I’IRPF sigui com a rnhxim el 15% dels 
ingrcssos. 

tral per tal d’aconseguir OCM per als nostrcs fruits secs. 

tral per tal d’aconseguir I’OOCM pcr a Ics nostres patates. 
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3 I .  131 Parlaincnt dc Cattalunya insta el Conscll Executiu a: 
Excrcitar Ics accions neccsshrics clavant el Govern Ccn- 

tral per tal de supiiiiiir I’Itnpost sobre b h  immohles per ii 

Ics instal*lacions d ’ h  agrkri. 
32. El Parlamcnt dc Catalunya insta el Conscll Executiu a: 
Exercitar les accions ncccsshrics davant el Govcm Ccn- 

tral pcr tal quc s’apliqui el tipus del 6% d’IVA a Iu compra 
de macluinhrria agrícola, que es igual al quc s’aplica a la res- 
ta d’imputs dc producci6. 

33. El Parlament dc Catalunya insta cl Consell IZxecutiu a: 
Exercitar Ics accions ncccssbries davant cl Govern Ccn- 

tral pcr tal dc fcr- dcsaparkixcr 1’Impost que grava el gas-oil 
agrícola. 

34. El Parlaiment dc Catalunya insta el Conscll Executiu a: 
Establis un Pla d’ajjuts pcr a iniciatives d’cntitats associa- 

tives o individuals quc afrontin accions dc coriiercialitmci6 
qiic cscurcin Ics ctapes d’aproximaci6 al ccmsumidor o que 
suposin una conccntraci6 dc l’oferta. 

35. El Parlamcnt de Catalunya insta el Cotiscll Executiu a: 
Prcscntar al Parlament dc Catalunya, en el termini dc sis 

mesos, un Pmjcctc dc Llci que reguli la crcaci6 cl’interpro- 
fessionals a tots els seclors agraris, amb la finalitat primor- 
dial dc fomentar una política de qualitat. 

36. El Parlament dc Catalunyri insta cl Conscll Executiu 1-1: 
Prcscntar al P~irlament de Catalunya, cn cl termini mhxim 

de sis mesos, cl Projccte dc Llci dc crmci6 d’un J,aboratori 
Oficial hgrhi-i. 

37. El Pwlamcnt de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Prcscntar al Parlament dc Catalunya, cn el termini cic sis 

mesos, el Projcctc dcl Mercat de Futurs Agraris que canalit- 
zi les transriccions agricolcs i rstmadercs del Sud d’Europa i 
dc 1 hrrca rnediterrhia. 

38, EI Parlament de Catalunya insta cl Conse11 Exccutiu a: 
Presentar al Parlament de Catalunya, en el tcrrnini rnhxirn 

de sis mcsos, un Phi d’Industrialitmci6 agriria, pcr tal 
d’augmcntar el valor afegit cle Ics nastrcs p-oduccions. 

39. EI IWaincnt dc Catalunya insta cl Conscll Exccutiu a: 
Promoure lcs assegurances agriries, mitjanqant la suh- 

40. El Parlament de Catalunya insta cl Consell 13xecutiu a; 
Besburocratitzar i optimitzar les actuacions cl DARP 

com ;i cim fnnamcntnl d’actuació política i administrativa 
pcr lluitar contra la greu situació econbrnica quc pattcix la 
nostra pagcsia. 

41. El Parlament de Catalunya insta el Conscll I~xccutiu a: 
Potenciar els programes d e  rcccrca i cxpcrimentació agrí- 

cala per a I’nplicacici de Ics ~ O V C S  tccnologies, al rniiri agra- 
ri, cultius altcmatius, agricultura ecolbgica i altres que 
vinguin a millorar la qualitat i cfichcia del nostre camp. 

42. El Parlarncnt de Catalunya insta cl Canscll Executiu a: 
Prcscntar al Parlament de Catalunya, en el tcrrnini de sis 

mesos, un Pla de Comarques d’Acci6 I’spccial en aquelles 
zones quc tinguin un risc de despoblament més acusat i en 
les quals els índexs econiimics cs trobin per sota de la mitja- 
na de Catalunya. 

43. EI Parlament de Catalunya insta el Consell Exccutiu a: 
Prendre 1cs mesurcs de control i inspecci6 ncccsskrics pcr 

tal d’evitar la contanlinxi6 derivada dels residus vcgctals i 
animals en cls productes agroalimenfaris. 

44. EI Parlament dc Catalunya insta cl Consell Executiu a: 
Excrcitar les accions dc rcclamaciri dcl trasphs del patri- 

moni sindical agrari davant el Govern Ccntral, de forma im- 
mcdiiitta, i posar-lo en mans clcls scus legítims propietaris 
cluc srin cls agricultors. 

venci6 del 25% dcl seu cost total, 

Palau del Parlament, 4 de marq dc 1993 

Josep Ignasi Llorcns 
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MOCI~) SUBSEG~ENT A LA INTERPEIYLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LES ENERGIES ALTERNATIVES 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTART D’ESQUERRA REPURLICANA DE CATALUNYA 
(Reg. 8369 I Admissió rl Iramit: Mesa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup Parlamentari d’ Esquerra Republicana de Catalu- 
nya (ERC), d’acord amb cl que prevcu l’article 130 dcl re- 
glament dc la Cambra prescnta la rnocilj subsegüent a la 
intei-pel.laci6 sobre les energies alternatives (Reg. 6683). 

El Parlament de Catalunya insta e1 Govern a: 
i. Desenvolupar una política energktica que fomenti l’cs- 

talvi i la utilització racional de l’cnergia. 
2. Establir una cstrategia energhtica que potencii‘ i priorit- 

zi 1- Ú s  d’energies rcnovables enfront d’ altres possibilitats de 
major irnpactc ambiental. 

3. Potenciar la recerca en el descnvolupament d’encrgies 
rcnovables. 

4, Endegar urgentment un Pla d’ Energics Renovables 
(PER) que s’apliqui en el nostre pais pcr tal de potenciar la 
irnplantaci6 d’energies renovablcs, i que prioritzi tendir SI un 
desenvolupament econbmic i social sostcni ble. 

5.  Crear un programa que comporti el tancament de Ics 
centrals nuclears a Catalunya. 

Palau del Parlament, 4 de marg de 1993 

Jordi Portahella i Calvcte 
Diputat del G. P. d’ERC 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Portavcu del G, P. d’ERC 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.20, Interpeklacions 

INTERPELLACI~) AL coNsmrJ EXECUTIU SOBRE LA POL~TICA DE JOC 
(Reg. 8079) 

TRAMITACJÓ PEL PROCEDTMENT D’URGENCIA 
(Reg. 8657 / Admissi6 ii trhmit: Presidkncia del 12.03.92) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista, co- 
munica a la Mesa del Parlament que desitja que la inter- 
peldaci6 sobre. la política del joc (núm. de registre X079), 
sigui tramitada pel procediment d’urgkncia. 

Palau del Parlament, 1 E de marq de 1993 , 

Higini Clotas i Cierco 
Port aVeU 
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INTERPEIAACld AL CONSELL EXECUTIU SOBRE L’ASSETJAMENT SEXUAL 
EN EI, M 6 N  DEL TREBALL 

QUE FORMULARA L A  DIPUTADA SRA. IMMA MAYOI,, 
DEI, GRUP PARLAMENTARI D’INTCIATIVA PER CATALUNYA 

(Reg. 1542 / Admissici a trhrnit: Mcsa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTERPEL~LACI~ 

Imma Mayol i Bcltran, diputada del Grup pariamentari 
cl’tniciativa pcr Catalunya7 cl’acord amb allb que prcveu 
l’article 128 del Reglamcnt de la Cambra, formula la se- 
gücnt Tntcrpcl.lac’i6 al Consell Exccutiu. 

i,Quins s h  els propbsits dc captcniment del Consell Bxe- 
cutiu pcl quc fa B l’assetjarncnt sexual en el m6n del treball? 

Palau dcl Parlament, 1 1 dc febrer de 1993 

Imma Mayol i neltran 
Diputada. del G .  13. d’IC 

INTERPELrLGCJ6 AL CONSELL EXECUTIU SORRE EL FUTUR DE LES PETITES 
I MITJANES EMPRESES DEL SECTOR T&XTXL-CONIWCI~ 

QUE FORMULARAN LA DIPUTADA SRA. MANUELA DE MADRE I EL DIPUTAT SR. 
SANTIAGO RIERA, DEI, GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Rcg. 8038 I Admissi6 a t r h i t :  Mesa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTERPELLAC16 

Manucla de Madre i Odcga i Santiago Riera i Oliv6, Di- 
putats dcl Grup Socialista, fent fis d’allb que es preveu als 
asticlcs 228 i següents del Reglamcnt de la Cambra, formu- 
Icn la interpel-lació quc scgticix al Consell Executiu, 

- Quin 6s el captenimcnt del Consell Executiu pel quc fa 
al futur de les PIME dcl sector tExtil-confc‘eccici? 

Palau del Parlament, 22 de fcbrcr de i 993 

Santiago Ricrn i OlivB 
Atesa la importahcia que té e1 nostrc teixit industrial dc 

PIME i cn espccial les del sector tkxtil-confecció, els dipu- 
tats sotasignants formuIcn la segücnt 

Manucla dc Madre i Ortcga 

INTERPElAACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRI;: LA POLÍTICA 
JdE RELACIONS INTERINSTITUCIONALS 

QUE FORMULARA EL DIPUTAT SR. JOSEP M. REGUANT, 
DEL GRUP PARLAMENTARi D’ESQUERRA REPUBLTCANA DE CATALUNYA 

(Reg. 13219 I Admissi6 a t rh i t :  Mesa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTERPEL-LACI6 

doscp M. Rcgunnt i Gili, Diputat del Grup Parhncmri 
d’Esqucrra Rcpublicana de Catalunya (ERC), d’acord amb 
el quc prcvcu e1 reglament dc la Cambra presenta la scgiicnt 

- Quins s6n els criteris de capteniment dcl Govern en les 
scvcs relacions interinstitucionals? 

Palau del Parlament, 2 de marq de 1993 

doscp Reguant i Gili 
Diputat d’ERC 
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INTERPEbLACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA PROMOCI6 DE MODIFICACIONS 
A LA LEGTSLACI~ PENITENCIARIA A Fr QUE SIGUIN RESPECTATS 

ELS DRETS DE LES PERSONES PRIVADES DE LLIBERTAT 

QUE FORMULARA EL DIPUTAT SR. ANTONI F A R R ~ S ,  
DEL GRUPPARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATAIJNYA 

(Reg. 8299 I Admissi6 a trhmit: Mesa dclO9.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Antoni Farrés i Sabatcr, diputat del Grup parlamentari 
d’lniciativa per Catalunya, d’acord amb allb que preveu 
I’articte 128 del Reglamcnt de la Cambra, formula la se- 
güent Interpel-laci6 al Consell Exccutiu. 

El rncs dc gener de 1992 el BulLleti Oficiul del Parlament 
de Catalunya publicava un informe extraordinari del Síndic 
de Greuges sobre els cdlipbsits de Dctinguts a Catalunya>> 
d’acord amb la facultat que l’article 30.4 de la Llei 14/1984, 
dc 20 dc marq atorga al Sindic de Greuges de presentar-lo 
<<quan ho requeriran la urghcia o la irnporthncia dels fets 
que motiven la seva intervención. 

Aquest informe conte unes conclusions i un capítol de re- 
comanacions que, en nombrc de trcs, detallen els diferents 
aspectes que, a criteri del Sindic, caldria regular o instar a 
h b i t s  de poder autonbmic per a la seva regulació. 

Transcorreguts dos anys des. de la seva publicaci6, ningli 
no ha pres cap iniciativa en relaci6 a les recomanacions del 
Sindic de Greuges. 

Mentrestant, els ingressats en els dipbsits municipals dc 
detinguts no tcncn rcconcguts els drets que a tota persona 
privada de llibertat li reconcix la lcgislaci6, ni poden inter- 
venir els jutges de vigilhncia pcnitcncihria. 

Dc conformitat amb l’mticlc 8.2 de I’Estatut d’htono-  
mia de Catalunya d h ~ c s p o n  a la Gencrallitat, corn a poder 
p6bIic i en l’hmbit dc la seva compcibncia, promoure les 
condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i 
dcls grups cn que aquest s’integra siguin reals i efectives, 
remoure d s  obstacles que impedeixin o dificultin llur plcni- 
tud ... >> La Generalitat, doncs, no pot restar passiva davant 
aqucsta situaci6 de greu vulneracih dels drets de la persona. 

Conscqücntrncnt, es formula la scgiicnt intcrpcl~lació: 

Quins s6n els propbsits de capteniment del Govern, cn rc- 
laci6 al compliment de les recomanacions del Sindic dc 
Greugcs, a la necessitat de promourc modificacions a la lc- 
gislacici pcnitencihria, a fi que es respectin els drets de totes 
les persones privades de llibertat il Catalmya. 

Palau del Pwlamcnt, 3 de marG de 1993 

Antoni F m 6 s  i Sabater 
Diputat del G. p, d’IC 

INTERPELLACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA PROGRAMAC16 
DE LES ORRES HIDR~~ULIQUES DE CATALUNYA 

QUE FORMULARA EL DIPUTAT SR. V~CTOR GTMENO, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’INTCIATJVA PER CATALUNYA 

(Reg. 8300 I Admissi6 a trimit: Mesa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL P~RLAMEWT I N T E R P ~ L A C I ~  

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup parlamentari 
d’hiciativa per Catalunya, d’acord amb all6 que preveu 
1’article 128 del Reglarncnt de la Cambra, formula la se- 
gÜcnt Interpel.laci6 al Consell Executiu. 

LQuins s6n els propbsits de captcnirnent del Govern rcs- 
pecte a Ia programaci6 de les obres hidrauliques de Catalu- 
nya? 

Palau del Parlament, 3 de marq de 1993 

Victor Gimcno i Sanz 
Diputat dc2 G. p. d’IC 
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Acords, resolucions i comunicacions 
dcls brgans de Xa Cambra , 

-___ ~- 4.40. 

COMPTE GENERAL DE rxs CORPORACIONS 
IA)CAIS, CORRESPONENT A 

L’EXERCIC’I DEI, 1989 
(Reg. 2402) 

C O M ~ S S I ~  DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La Comissid de la Sindicatura dc Coinptes, cn sessi6 tin- 
guda el diu 2 de marq dc 1993, d’mird amb l’articlc 9.2 de 
Iu Llci 611984, del 5 de m q ,  dc la Sindicatura dc Comptcs 
segons la rcdacci6 tlonada per la Llei 1511991, del 4 de ju- 
liol, dc Inodificacici i la norma suplctbria del Reglament, del 
I7 de novembre de 1992, ha conegut el Compte General de 

9x9 les Corporacions Locals corresponent a I ’exercici dcl 
(Rcg. 2402). ’ 

Palau del Parlament, 2 de maq  dc 993 

El sccrctari El presidcrit de la Comissi6 
ZIibcrt Cuatrccasas Joan Manuel Sahanza 

h! de la R.: Aquest acord de la Comissid de la c T ‘  1p1 d’ 1catu- 
n i  de Comptes clnu la tramitarici del Procediment relatiu al 
Compte Generul de les ctirporacions locals, correspunent u 
I’exercr‘ci del IY89, publicada LE la sseciii 3.10.30. 

NORMA SUPLETbRTh DE L’ARTICLE 136 
DEI, REGLAMENT llEL PARLAMENT 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del ParIament, cn scssi6 tinguda el dia 9 de mar9 
dc 1993, d’nc~rd amb l’xticlc 26.1.1 .r dcl Reglament, ha 
aprovat la segiicnt 

NORMA SUPLETORIA 
Article 336 

L.. 1 
7. Si la naturalesa del comunicat ho aconsclla, la Mesa, 

d’acord amb la Junta dc Portaveus, podrh acordar quc sigui 
tramitat pel procediment establert pcls ar&icles I34 i 135 del 
Reglarnent. El Conscll Exccutiu seri considerat E’ilirtor de la 
proposici6. 

Palau del Parlament, 9 dc marG dc 1’393 

El secretari primcr 
Ramon Camp i Batalla 

El president del Przrlamcnt 
Joaquim Xicoy i Rassegoda 

Compliment dc resolricions i de mocions -- -- 
4.50. 

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA 
RESOLUCT~ 3 9 m  J ~ L  PARLAMENT 

DE CATALUNYA, SORRE LA S I T U A C I ~  
DE I,A INDÚSTRJA A CATALUNYA 

SOLLICITUD DE SESSl6 JNFORMATIVA 

DAVANT LA COMISSI6 D’IINDÚSTRIA, 
ENERGTA, COMERC I TURLSME, PER 

INFORMAR SOBRE EL PLA DE FOMENT 
DE LA COMPETITIVITAT D131, SEU 

DEPARTAMENT (Reg. 8 1 15) 

DEL CONSELLER D’ INUÚSTR I A I ENERGIA 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

M. Hble. Sr. Joaquim Xicoy i nassegoda 
President del Parlaineiit de Catalunya 

Bcnvolgut President, 
En relaci6 ai punt 1 de la Resolució 39lIV publicada al 

ROPC, núm. 49 de 2 dc novernhre de 1992, us prcgo que 
vulguczi convocar una sessi6 informativa amb la Comissi6 
d’hdk t r i a  i Energia, Comerq i Turisme per tal d’inforrnar- 
la del Pla dc Foment de la Competitivitat del Departament 
d’Ind6sttia i Energia. 

Molt cordialment, 

Barcelona, 18 de febrer de I993 
Antoni Subirh i Claus 

4.55. Activitat uarlamcnthia 
4.55.0S. - Reunions -- tingudcs - i qüestions tractades - 

2 de m a q  de I992 

Comissió de la Sindicatura de Comptes 
Sessió núm. 3 primera reuni6 11 7.10 - 20.401 
1. Procediment lelaliu ;i1 Compte General de les Corporacions Locals, co- 
rresponent u I’cxercici del 1989 (Reg. 2402) (SOPC, 31, 1442). 
2. I’nmdiment rel;diu als informes parcials de la membria anual de Ea Sin- 
dicatura de Comptes de Catalunya corresponents a: 
- Mernbria de la Sindicatura dc Comptes, exercici 1991 (Reg. 3201) 
(ROPC, 46,2103). Substanciaci6. 
- Informe de Fiscditzaci6 SCF-O1 D191 Adminislracih, komoci6 i Gestiri, 
SA (ADICSA), any 1989 (Reg. 3201) (l301’C, 46,2 103). Wihstanciaci6. 
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- infnnne de Fjscalitzad6 SCF-O4 Eí91, Comissi6 dc Por~s de Catalunya, 
anys 1987 n 1990 (Reg. 3201) (ROPC, 46,2103). Substanciaciri. 
- Informe de Fiscalitmci6 SCF-O1 D192, inslitut de Recerca i Tecnologia 
Agmalimentdria (IRTA), excrcici 1990 (Reg. 3201) (BOPC, 46, 2103). 
Substanciació 
- ínformc dc Fiscalitzaci6 SCF-03 W91, Ccnlrc d’Informaci6 i Desenvolu- 
pament Empresarial (CIDEM), exercicis 1989 i 1990 (Reg. 3201) (BOPC, 
46,2103). Substanciiició. 
3. Procediment relatiu B 1’Infonne de fiscalitzíicih SCF-06 SMI92 de la 
Sindicatuix de Comptes, sobre la comptabilitat electoral corresponen1 a les 
clcccions al Pariament de Catalunya celebrades el 15 de marq de 1902 
(Iicg. 5785) (BOPC, 58,3401, de 01.12.92). Subtanciacio. 
4. Debat i votaci6 de la Roposició no de llei sob1.e la realitzaci6 d’una au- 
ditoria a 1’Institut Catalh de Finances per al període de 1986-1992 (Reg. 
4246) (BOPC, 45,2072). Decaiment. 

3 de marG de 1993 

Mesa del Parlament 
Sessió núm. 60 [10.03 - 10.031 

Ple del Parlament 
Scssió núm. 24.1 [ l  U.08 - 20.081 
I .  Dictamen de la Comissió de Politica Cultural sobre el Projecte de llei del 
sistema bibliotecari de Catalunya (Reg. 1125) (BOPC 86, 5317). Aprova- 
ció. 
2. Interpeklació al Consell Executiu sobre la política econbmica davant 
I’actuul situació de I’agricultura a Catalunya (Reg. 8058) (BOPC 87,5364). 
S tibstancincid. 
3. Interpelhció al Consell Executiu sobre la política del Departament de 
Hencstrrr Social en  relació amb els ajuntaments de Catalunya (Reg. 5822) 
(BOPC 65,3946). Substanciació. 
4. Jnlerpel.laci6 al Consell Executiu sobre politica dc joventut (Rcg. 6585) 
(BOPC 70,4425). Substanciació. 
5. Interpellaci6 al Consell Executiu sobre les energies alternatives (Reg. 
6683) (BOPC 75,4417). Substanciaci6. 
6. Intcrpeklació al Consell Execuiiu sobre la política de policia, de seguretat 
ciutadana i de protecció civil (Reg. T i 32) (BOPC 78,4845). Substanciacih. 
7. Moció subsegüent i! la interpellació al Cmwell Executiu sobre la política 
rcgional europea (Reg. 751#> (130PC 87,5259). hpmvaci6. 
8. Moció subsegüent a la interpeklació al Consell Executiu sobre el clncer 
(Reg. 494 I (BOPC 87,52601, Aprovacib. 

Junta de Portaveus 
Scssi6 núm. 24 [ 16.35 - 16.481 

4 de marc de I993 

M e  del PnrIament 
Sessió nhm. 24,2 E10.07 - 13.281 
8. Preguntes. Substanciació. 
9. Mwi6 subsegüent a la inzerpel-laci6 al Consell Executiu sobre l’assisthn- 
eia psiquiilrica (Reg. 7901) (HOPG 87,526 1 ). Aprevaci6. 
10. Moció subsegüent a la interpellació al Consell Executiu sobre la politi- 
ca de formació professional ocupacional (Reg. 7907) (BOPC 87, 5262). 
Rebuig. 
11. Moci6 subsegüent a la interpeklació al Consell Executiu sobre la políti- 
ca universithria (Reg. 7890) (ROPC 87,5269). Rebuig. 
12. Moció subsegüent R la interpellació al Consell Executiu sobre el finanga- 
ment dels municipis de Catalunya (Reg. 7900) (130K 87,5260). Retirada. 
t3. Moci6 subsegüent a la interpeIlaci6 al Consell Executiu sobre la cohe- 
sió social (Reg. 7902) (ROPC 87,5261). Rebuig. 

Carnissiri de la Sindicatura de Comptes 
Sessió núm. 3 segona reunió [ 13.32 - 13.511 
2. Procediment relatiu als informes parcials de la rnembria anual de la Sin- 
dicatura de Comptes de Catalunya corresponents a: 

- Memhria de la Sindicatura de Cotnptes, exercici 1991 (1Zeg. 3201) 
(ROPC, 46,21033. Substanciació. 
- inforrnc de Fiscalització SCF-O1 11/91, Administracici, Promoci6 i Ges- 
ti6, SA (ADIGSA), any 1989 (Rcg. 3201) (ROPC, 46, 2103). Subslnncia- 
cici. 
- Infnrme de Fiscalitzacid SCF-O4 E/91, Comissi6 de Ports de Catalunya, 
anys 1987 a 1990 (Reg. 3201) (ROPI!, 46,2103). Substíinciacid. 
- Informe de Fiscalitzaci6 SCF-O1 D192, Institut de Recerca i Tecnologia 
Agrdimenthria (IRTA), exercici 1990 (Reg. 3201) (i3OPC, 46, 21 n3). 
Substanciació 
- Informe de Fiscalitznció SCP-O3 D191, Cenlre d’Inibrmnci6 i Desenvolu- 
pament Empresarial (CIDEM), exercicis 1989 i 1990 (Reg. 3201) (ROPC, 
46,2103). Substanciacid. 
3. Procediment relatiu R 1’lnforme de fiscalització SCF-06 SM192 de la 
Sindicatura de Comptes, sobre lu comptabilitat eleclord cnrrespomnt ii les 
eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el’ 15 de marq de 1992 
(Reg. 5785) (HOPC, 58,3401, de 01.1 2.92). Suhtancincirj. 

5 de marC de I993 

Comissió de Política Territorial 
Sessi6 núm. 11 [10,17 - 12.131 
Punt únic. Preguntes al Consell Executiu amb resposta oral en Comissih. 
Suhstnnciades. 

Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 
Sessi6 núm. 5 L17.07 - 18-35] 
1. Debat i votació de la Praposici6 no de llei sobre I’aclariment de determi- 
nades afirmacions fetes en la Memhria de la Fiscalia del Tribunal Supcrier 
de Justícia de Catalunya, presentada pcl G. P. d’iniciattiva per Catalunya 
(Reg. 4245) (ROPC, 45, 2071) i de les esmenes presentades (HOI’C, 55,  
3178). Retirada. 
2. Debat i votacici de la Proposici6 no de llei sobre el tractament que el Cn- 
di penal fa dels ultratges dels simbols i els emblemes, presentada pel G. I’. 
d’lniciativa per Catalunya (Reg. 4823 i 4872) (BOPC, 49,2597). Rchuig. 
3. Debiit i votació de la ProposicM no de llei sobre l’cvitncid de qualsevol 
tracte discriminatori de la Policia Autonbmica a persones per ra6 de llur 
pertinenqa a una determinada rapi, presentada pel G. P. d’hiciativa per Cn- 
talunya (Reg. 5263) (BQFC, 53, 31173). Apruvacici. 
4. Debat i volacih de la Proposició no de llei sobre l’assjstbnch de 1’Admi- 
nistraci6 als immigrants objcctc d’agressions, presentada pel G.P. d’lnicia- 
tivn pcr Catalunya (Reg. 5267) (BOPC, S3,3075). Aprovaci6. 
5 .  Debat i votncirj de ln Roposició no de llei sobre el control de I’evdució 
dels esdeveniments racistes i xcnofobs, presentada pel G. 1’. d’lniciativa 
per Catalunya (Reg. 5268) (BOPC, 53, 3076). Aprovació. 
6. Debat i votnci6 de In ProposiciÓ no de llei snbrc la instaklnció de la Poli- 
cia Autonbmica al Pla de l’Estany, la retirada de la cessió cl’un terreny a la 
G u M i a  civil i l’aclariment dels fets luctuosos siiccek darrernment en la 
mateixa comarca, presentada pel diputat Sr. Joan Puigcerclis, del G .  P. 
d’ Esquerra Republicana de Catalunya, amb cinc altres dipuhts (Keg. 6368) 
(HQPC, 70,44 1 7). Rehuig. 
7. Debat i votació de la Proposici6 no de llei sobre l’objecció de conscien- 
cia i la fransformaci6 de l’actunl nindel de force% amades, presentnda pel 
dipritat Sr. Carles Carnpuzann, del G. i’. de Convergbncia i Uni6, amb deu 
altres diputats del G. P. de Convergbncia i Uni6, d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i del G. P. d’hiciativn per Catalunya (Reg. 6423) (ROPC, 70, 
4420). Aprovació. 

9 de mary de 1993 

Mesa del Parlament 
Sessi6 niirn. 61 112.10 - 13.05 ; 14.10 - 14.381 

Junta de Portaveus 
Scssi6 n6m. 25 L13.10 - 14.101 
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Conccptc 

Prrijecte dc t\ci tic1 l’ittrimtmi I-Iisthrico-Clultur~l Ca- 
talh. 
Instincia de sollicitud pcr a prcndre pari en I’oposi- 
cicj convocada per a proveir una p l a p  de xofer del 
Purlamenl dc Ciitalunya. Presenlnció: Xavier Orbs i 
Cortés. 
Tcstimonitrtge notarial que la declaraciri notarial de 
béns patrimonials i d’activitets que proporcionen in- 
gressos ha cstnt Fcta (art. 8.2 RK). Prcsentacici: 
Joan Serra i Cnhall, del G. I’. de Converghcia i 
Uni6. 
Proposlcs de resolució subsegiicnls nl debat dels in- 
furmes de Piscnlilzaci6 SCF-OI D/9 1 ,  SCF-O3 11/91, 
SCF-O1 D/92 i SCF-04 E/!ll. Prcscntació: G. P. de 
ConvergCncia i Unici. 
Propostes de resaluci6 subscgiients ai rlehnt dc la 
Menihria de la Sindicaliira dc Comptes, ,exercici 
1991. Presentnci6: G .  P. de Convergbncia i Unib. 
Xnsthncia de sollicitud pcr a prendre part en I’oposi- 
ci6 ccmvocnda per a proveir una pliiqa de xofer del 
Parlament de Catalunya. Presentació: Josep Filba i 
Fernández. 
Insthncin de sollicitud per a prendre pmr en l’oposici6 
convocada per a lmvcir tina p l s p  de. xofer del Rrla- 
nient de Catalunya. hsontació: Josep Cosp i Mis. 
Insthscia dc sollicitud per (z pizndrc part en I’oposi- 
cici convocada per a proveir tina  plat;;^ de xofer del 
Pwlarncnt de Calnlunya. Presentació: Antoni Salva- 
dor i SAnchcx. 
Tramesa dc lu inlormxjó so l . l i c i~~ia  a1 Consell Rxe- 
cutiu en l’cscrit amb nilm. de registre 7SM. i’resen- 
taci6: Consell Executiu. 
Proposiici6 no dc llei sobre la creaciri d’una agbncia 
catalnna de noticies. Presentncici: C;. I’. d’ Bsquerm 
Kcpublicana de Catalunya. 
Sotlicitud CIC compareixetip del secretari genernl de 
la Presidbncia davant la Comissió rtc Política Cultu- 
ral, pcrqult: infami de Ics activilats regulars i dels 
projectes previstos o bb cn curs dels diversos centres 
adscrils actuiilment SL I’rcsidhncia. Presentticiri: G .  P. 
ti’ Esqucnii Republicana dc Catalunya. 
Sollicitud de conipareixent;a del diwctor genertli de 
Polílica Lingüistica davant la Comissi6 de Política 
Cullural, perqub informi de la situacici actual i el To- 
ment de la llengua i la cultura araneses. Presentacih: 
G. P. tl’Ecyuerra Republicana de Catalunya. 
Rcspostii a la pregunta nr. 7338. Presentaci6: Consc- 
ller d’ Ensenyament. 
Escrit en yut! es notifica la dcrnora en la prcsentad6 
dc 1’Ttiforme anual de Ics actuacions del Síndic de 
G w M ~ ~ s .  Presentació: Síndic rlc Greuges. 
Preguntc? d Consell Exccutia, a respondre oralment 
en el Ple, sobre ei telefiric de Miramar, a Barcelona. 
Anunci: Joan Ferran i Serafini, del G.  Socialista al 
I?wlnment de Catdunya. 
I+eguiita nl Consefl Executiu, ;1 respondrc per cscsit, 
sabre unes ahres B la cruretera C-141 S al seu pas per 
Argentona (Marcsmc) que afecten un terrcny jnclbs 
en un Pla especial de rcforma interior pendent de ui- 
mit. Pnrmulaci6: Josep Clofent i Rosiquc, dcl G. So- 
cialista. a1 l’arlament dc Calaltinya. 
Pregunta al Coascll Executiu, a respondre pcr escrir, 
sobre l’equipnment cscolnr rt’cnsenyuinent primari a 
Dosrius (M~resmc). Formulacici: Josep Cloi‘ent i I i w  
siquc, del G. Socialista nl Parlament de Catduayil. 
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I’regunta al Consell Exccutiu, ii respondre pcr cscril, 
sobre ln soHicihd dc concessió d’r?proi?t:tment d’iii- 
gües de l’aqiiílcr de la riera de Llbrncna, I Sant 
hninl dc Finestres (Garrotxa). Formulacici: Joaquitn 
Nadal i Ikreras,  del G. Socj;ilisla al I’arlamcnl de 
Ciitnlunya, amb t i w  allrcs dipulats. 
Pregunta al Conscll Exccutiu, a respondre per escrit, 
sobre la partida pressuposthruia utilitxada per al finan- 
$ament de I’nsfd~aigc dc In carretera local de Bcscil- 
no ;1 Estanyol (Giranbs). Formulaciri: Manucl Nadal 
i Fiirreras, del G. Socialista al Parlanient dc Cattalu- 
nyii. 
Prcguntii al Consell Executiu, ;i respondre per escrit, 
sobre la carretera local d’Estanyo1 ;1 Bescanó (Giro- 
nks). Pormulaci6: Manuel Nadal i Famxas, del G. 
Socialista al Pnrlamcnt dc Calnlnnya. 
Pregunta al Consell Executiu, a rcspondre oralment 
en cornissifi, sobre cls niotius pels quals cl Dcparta- 
nient de 13encstar Social no participa en el Grup de 
treball snhre el transport de persones amb mobilitat 
redui’da. Anunci: Dolars Torrent i Rius, del G. So- 
ciiilista al Parlament dc Catalunya, amb dos altrcs di- 
putats. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre oralrnenl 
en comissiri, sobre el transport dels alumnes amb 
mobilitat redu’ida als ccntres dependents del Depnr- 
tarncnt de Benestar Social. Anunci: Dolors Torrent i 
IUus, del G. Socialista al I’xlamcnt de Ci~tal~nya, 
amb dos nltrcs diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre ortilmcnt 
cn cornissib, sobre la pditica del Dcpnrlamcnr dc 
Benestar Social cn relació arnh el transport de perso- 
nes de Elarcelona amb mobilitat redui’da. Anunci: 
Dolors Torren1 j Rius, del G. Socialista al Parlament 
de Catalunya, amb dos altres diputats. 
Propcistes de resolud6 siibsegüents a l  debat de la 
Memhria dc la Sindicatura de Coinptcs. cxcrcici 
1991, hscntaci6: G.  Socialista al Parlament de Ca- 
talunya. 
Propostes de resoluci6 siibsegiicnts al debat d I’ In- 
h n e  de Fiscnlitzncih SCF-O 1 W 9  1. l’resentad6: G. 
Socialista al ParIamcnl de Catdunya. 
Propostes de resoluci6 suhscgücnts al debat de 1,111- 
Iomie de Fiscalitzacih SCF-04 W91. Presentaciri: G.  
Socidista ai Parlament de Catalunya. 
Propostes de resoluci6 siibsegiierits al dcbat dc I’in- 
formc de Fiscaliti,;ici6 SCF-O1 Di92. PrescntaciÓ: G .  
Socialista al Parlamcnt de Catalunya. 
Propostes de resolució subscgiients al debat de I’in- 
forme de Fiscalitzacih SCF-03 13/91. Presentuciri: G. 
Socialista al I’arlarncnl dc C;italunya. 
Propostes de resoluci6 suhscgücnts al debat de 1’In- 
Ibrnic LIC Fiscalitzaciri SCF-O6 SM192. Presentaciri: 
CI, Siicialista (11 Parlament dc Catalunya. 
Proposta de resoluci6 pcr la qual es demana la fiscn- 
lit/..aci6 dels comptes de la Mancomunitat Intermuni- 
cipnl dc 13arherh del Vullhs i Cerdanyo1;i del Vallbs 
(Ciutat Radia, Vall& Occidental), des dc l’execici en 
qub es comeiqh ii gener& el cibficil que lla d’assumir 
la  Generalitat fins ii la data de dissolucici de I’ens. 
Presentació: Consellera de Govemacib. 
Correcci6 d’erradcs d document núm. de registrc 
7643. hsentaci6: G.  P. d’EEsqucrra Repuldicana de 
Cntalua y a. 
Proposició no de llei sobre la construccio cl’una nova 
carretera en els municipis de Cardedeu i Llinars dcl 
Vnllks (Vall& Oriental). I3~sentnció: Rosa Marti i 
Conill? dei G. Socialista al Pxlament de Catalunya, 
amb quatre altres dipulnts. 
Proposicici no de llei sohrc la construcci6 d’unn va- 
riant de la carrclcra N-152 nl seu pas pcr Vic (Oso- 
na). l’resentnci6: Rosa Martí i Cwiili, del G. 
Socialista al Parlament de Catalunya, amh set altres 
diputats. 
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P1-oposici6 no de llei sohrc Ics depuradores d’iiiigües 
de Vic (Osona) i d’lgualada (Atiuia), Presentiicib: 
Rosa Martí i Conill, del G. Socidista u1 Parlament 
de Catalunya, amb vuit allrcs diputats. 
Prqosici6 no de llei sohre la cclebraci6 de l’aiiy eu- 
ropeu rlc la gent gran i la solidaritat entre gencra- 
cions. Rcsentacici: Rosa Uarenys i Martorell, rlel G .  
Socialista al Parlament de Catalunya, amb quatre al- 
tres diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre ln mort #una pacicnt del centre psiquiitric de 
Villablanca (Tarragona) ii causa d’un incendi. For- 
rnulncid: Joan M. Abell6 i Alfonso, rlel O .  Socialista 
nl Parlament de Catalunya. 
hcgunta al Consell Executiu, a respondre oralment 
en el Ple, sobre la raó per la qual no es nomena un 
dclcgat d’Ensenyament a Lleida. Anunci: Ramon 
Vilalta i Oliva, del G. Socialista al Parlament de Ca- 
talunya, amb una altra diputada. 
Soliicitutl d’informació d’xord amb l’articlc 13 del 
Reglament del Parlament de Calalunya. Presentació: 
MagE Cadevall i Soler, del G .  Socialista al Parlamenl 
de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobrc el sistema d’avaluació de les proves de PAAU. 
Formulació: Magí Cadevall i Soler, del G. Socialista 
al Parlament de Catalunya. 
Pregunh al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre el pla pilot de gesti6 de p i n s  il les comarques 
d’Osona i del Pla d’Urge11. Formulacib: Rosa MartÍ j 
Conill, del G.  Socialista al Parlament de Catiilunya, 
amb tres altres diputats. 
Soflicitud de prbrroga del teriilini per ii debatre la 
Proposició no de llci sobre el subminislrnmcnl d’ai- 
gua potable a la poblacih de Celrh (el Girones) (Reg. 
4899). Prescntacib: Rosa Martí i Conill, Presidenta 
Comissi6 de Política Territorial. 
Sollicitud de prhrroga del termini per ii debatre In 
Proposició no de llei sobre el projecte pcs la cons- 
tnrcció de la ronda sud d’igualada (Reg. 5062). Prc- 
senlaci6: Rosa Marti i Conill, Psesidentn Comissió 
de Política Territorhl. 
Mwi6 subsegüent a la interpellació al Consell Execu- 
tiu sobre la política del Ikpartament de Benestar So- 
cial en rclació amb els ajuntaments de Catalunya. 
Presentacih: Josep Xavier Soto i Cort&, del G. Socia- 
lista al P;irl;lment de Catalunya, amb un altrc diputat. 
Insthncia de solljcitutl per a prendre; part en l’oposi- 
cici convocada pcr n proveir una p l a p  de xofer del 
Parlament de Catalunya, Presentació: Ramon Mar- 
ques .i Tahmas. 
Insthncia de sotlicitud per ii prendre part en l’oposi- 
ci6 convocada per a proveir una placa de xofer del 
Parlament de Catalunya. Presentació: Isidre Ramos i 
Cal rad a. 
instincia de sollicitud per it prendre piirt en l’oposi- 
ció convocnda per a proveir una plaga de xofcr del 
Parlament de Catalunya. Presentació: Tirsu Alcalde i 
Rubio. 
lnsthncia de sdlicitud per a prendre part en l’oposi- 
ciÓ convocada per a proveir una plaqa de xofer del 
Pidament de Catalunya. Presentacih: F. Xavier Gd- 
dós i Etxeznrreta. 
Insthncia de sollicitud per ;1 prendre parl en l’oposi- 
ció convocada per a proveir una plaqa de xofcr del 
Parlament de Cmhmya. Presentacih: Francisco Ji- 
rnénez i Moiins. 
Instjncia de sollicitud per a prendre part en l’oposi- 
ci6 convocada per a proveir una plaqa de xofer del 
Parlament de Catalunya. Presentaci6: Angel Nogare- 
da i Cuixart. 
Tramesa de la informació sol.1icitadn al Consell Exe- 
cutiu en l’escrit amb n6m. de registre 7240. Presen- 
tació: Conseller de Treball. 
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Tr;imes;l dc la infomixid so1licitnd;i al Cnnscll Exc- 
cutiu cn l’escrit amb núm. dc registre 7241. Presen- 
tacici: Conseller de Treball. 
Ti;?niesn dc la inlbrmncici sdlicitada al Clrinscll Exc- 
cutiu en l’escrit amb núm. dc rcgistrc 7241. I’resen- 
taci6: Conseller de T~~cball. 
Tramcsa dc la inh+ml-lcici sollicitada al Consell Exe- 
cutiu cn l’escril amb núm. de rcgistrc 7244. Presen- 
lnci6: Conscllcr dc Trclwll. 
Propwici6 no de llei per la qual es reprova el capte- 
niment de quatrc diputats en la sessici plcnhria rlcl 
dia 3 de marq de 1993. Presentaciri: G. P. de Coaver- 
ghc ia  i Uni6. 
Retirada rle la prcgunla a respondre oralment en co- 
missió nr. 7507. Prcscnlació: F. I’. d’lniciativa per 
C,at al un ya. 
Sct prcguntcs al Consell Excculiu, a respondre orat- 
ment en comissió, Ananci: Roc Fucntcs i Navarro, 
del G .  P. d’lniciaiiva per Catdunyrz. 
Interpeklació al Consell Executiu scib1.e la promoció 
de modificacions a la Icgislaci6 pcniicncihin A fi 
que siguin respectats els drets de les persones priva- 
(Ics de Ilibcrtat. Prcscntrtcih: Antoni Fam& i Sahaler, 
del G.  P. d’hiicintivn per Cataltinya. 
Inzerpeklació al Consell Executiu sobre la programa- 
ció de les obres hidrhuliques de Catalunya. Presenta- 
ciri: Víctor Girncno i Sanz, del G. P. d’hicintiva per 
Cat nlun y n. 
Prcgunta al Consell Execzltiu, a respondre per escrit, 
sabre la construcci6 d’un centre de tractament en pe- 
tita escala dc residus induslrials a Montmel6 (Vallks 
Oriental). Forniulacib: Antoni Fanés i Sabata-, d d  
G. P. d’Iniciakiva pcr Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per cscril, 
sobre la incineraciri dels residus industrials tractats 
et1 el centre de Mclnttnelcj (V;dl&s Uricnlal). Formu- 
1aci6: Antoni FaiTds i Sihater, del G, P. d’hiciativa 
per Catalunya. 
Pregunta nl Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els residus industrials que seran tractats en el 
centre de Montmeló (Vallbs Oriental). Forrniilacici: 
Antoni F d s  i Sabater, dcl G. 1’. rl’hicintiva per 
Catalunya. 
Pregunta id Consell Executiu, it respondre per escrit, 
sobre els motius pels quals encara no ha comunicat 
l’acccptacici d’un lerreny del b m i  de la Maurina, de 
Terrassa (VallBs Occidental) per a construir-hi un 
centre de dia pci. a geni gran. Formulacicici: Roc Fuen- 
tes i N;ivnrro, del G .  1’. d’Iniciativa pcr Cataliinya, 
amb un allre diputat. 
Pregunta al Consell Exccntiu, a respondre per escrit, 
sobre el lcrmini previst pcr a l’inici de les obres del 
centre de dia per ii gent gran del barri de la Maurina, 
de Terrassa (Vallks Occidental). Formulacib: Roc 
Fuentes i Navarrn, dcl G. P. d’lnicialiva per Catalu- 
nya, amb un altrc diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, R respondre per escrit, 
sobre la possihililat de construir un aparcament sub- 
terrani sota cl centre de dia per a gent gran del barri 
de la Maurina, de Terrassa (Vdlds Occidental). Por- 
mulació: Roc Fuentes i Navarro, del G. P. d’iniciati- 
va per Catalunya, amb un altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els deu cenms dc dia per a gcnt gran previstos 
de construir durant I’any 1993 a la comarca del Vnllts 
Occidental. Formulació: Roc Fuentes i Navarro, dei G. 
P. d’hiciativa per Catalimya, amb un altic diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre oralment 
en ei Ple, sobre l’eskai de tramilaci6 de ta laminaei6 
de Ics avingudes del riu Onyar. Anunci: Joaquim 
Nadal i Farreras, del G. Sucialista al I’arlament de 
Catalunya, amb tres altres diputats. 
i’rcgunta ;i1 Consell Execuliu, íi respondre oralment 
en el Ple, sobre el projecte de canalitmció del riu 
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Llohrcgal, Anunci: Joaquim Nadal i Farreras, del G. 
Socidista al Pnrlamcnt de Catalunya, amb tres altres 
dipUllilS. 
I’rcgunl;i al COIISCI I Excciiliu, n rcsponclre oralnient 
cii el Ple, sobre cl projcclc de canalitzaci6 del r iu  
Fr:incolí. A n i m i :  Joaquim Nndnl i Farreras, del G. 
Socialistn al Parlament de C;ilíiliinya, amb tres nlircs 
tiipulats. 
SoHicitud d’infortnncih d’ilc(ml anih 1’;irLiclc 13 del 
iteglament del I3arlamcnl tic Cidalunya. l’rcscntacici: 
Rosa B m n y s  i Martorell, del G .  Socinlistit al P ~ d i i -  
ment de Catalunya. 
Pregunta al dircctor geners1 de la Corporucib Calala- 
na de Rhdio i Telcvisi6, R respondre oriiliment en Co- 
missi6, sahre cls estatuts de redacci6 dcls save i s  
inCoiniaiius de Televisi6 de Camlunya i de Catalu- 
nya Khdio. Anunci: Xavier Guimrt i lhmbncch, dcl 
C;. Socialista al Parlament de Catalunya, amb cinc 
altrcs diputats. 
Preguiit n al dircctor geiielal de la Cmporaci6 Catihna 
de lWio i Tclcvisi6, u respondre oralment en Cornis- 
si6, sobrc les niesurcs ptcvistes per a t u w  la @rdua 
d’nudikncin rlc Tclcvisi6 de Catalunya. Anunci: Xavier 
Guitad i Uom6ned1, dcl G. Socialista al 13arlanicnt dc 
Cahlunya, amh cinc al lm diputats. 
Pregunta al director general de la Coypciraci6 C;itala- 
nu de Rhdio i Televisió, a respondre oralmenl cn Co- 
niissih, sobrc els criteris qnc justifiqiicn la 
panicipació d’empresaris catalans en els scrveis iu- 
romatius. Anunci: Xavier Guitart i Ihm&ncch, del 
G .  Socialista al i’czrlament dc Catalunya, amb cinc 
allics diputats. 
Prcgunla al director general de la Corporaci6 C!atal;i- 
na de RAdio i Televisici, ti  respondre orulment en Cu- 
missiri, sobre cls criteris que jiislifiquca que 
Telcvisi6 de Ciitalunya no infomds d’una conicrh-  
cia de premsa sohre el descens dcls índexs d’uuclih- 
cia de TV3 i Canal 33. Anunci: Xavicr. Guitart i 
Domhech, del G. Socialjstii iil Parlament de Catalu- 
nya, amb cinc nlms diputnts. 
I’regunta al director general de ln Corporacici Catala- 
na tle Rhdio j Televisih, a responrlrc oralmelit cn Co- 
missi6, sobre els criteris yuc justifiquen que tilguncs 
peflículcs cniescs per Televisi6 de Cntalnnyu, la ver- 
si6 original de les qiials és en llengua cnstcllann, no 
p r t h  incorporada l’opcih de so. dual. Anunci: Xa- 
vier Guitxt i Domhcch, del G .  Socialista nl 1’m-h- 
ment de Cflzdunya, amb cinc altres diputats. 
Regurila al rlirectnr general de la Corporncid Catala- 
na CIC KBdio i Televisih, a respclndrc oralment en Co- 
missi6, sobrc cls criteris que justi fiquen ln difcrkncin 
en el temps dedicat per l’espai <(Telcnoticiew a dues 
notícies sobre el mateix tema. Anunci: Xavier Gui- 
lar1 i I h m h e c h ,  del G. Socialista al I’culament de 
Cataluny;i, amb cinc altres dipuluts. 
Pregunkn al director general de la Cor110rii~iCi Catala- 
na tlc Radio i Televisió, a respondre oralment en Cu- 
missi6, sobre els criteris que justifiquen el canvi dcl 
litol d’iina pd~icula emesa per TV3 el i0 de fchrer 
de 1993. Anunci: Xavier Guilut i ihmhncch, del Cr. 
Socialista ai I’arlnment de Catalunya, arnh cinc allrcs 
rtipatc?ks. 
lristhncia dc sollicitud per ii prendre part cn I’oposi- 
ci6 convocada per ;I proveir una p h p  de xokr dcl 
Parlanient tle Catalunya. Prcsentucid: Josep Pi i Es- 
lcvc. 
Insdncia de sollicitud per a prendre pari cn l’oposi- 
ci6 convocada per a provcir una plaqa de xofer dcl 
Pnrllamcnl dc CatliIunyu. Presentaciri: Tomas Do- 
rninguea i Mai-tinez. 
Rcsposta ii la pregunla nr. 7055. Prescntaci6: Conse- 
ller d’h&ultura, Ramaclcri;i i Pesca. 
Resposta st la prcgrmtn nr. 6856. Presentaciri: Conse- 
ller d’ Agricultura, Iisltnnderia i Pesca. 
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Resposta rl la prcgiinta nr. 71 9h. Prcscntaci6: Conse- 
llcr (I’  Agricultura, Ramndcrin i Pesca. 
Proposicih no dc llei sohre el projcctc dc Reial ile- 
crcl rclaliu al finanpmcnl selectiu dels medica- 
ments. Prcsentncici: Josep M. Rcguant i Cili, dcl G. 
P. d’Bsclucrra 1icpublic;inn de Catalunya, amb quattc 
al tres rl ipii t ats. 
I’mposici6 IIQ de llei sobre la rccupcraci6 del mate- 
rial tlocurncntal requisat a Ca~nlutiya com ¿i consc- 
qiiEncia dc la guerra civil. Presentaciri: G. i>* 
(I’ Esquena Kcpublicana de Catalunya. 
Pregunta al C m e l l  Executiu, a respc~ndre pel- escril, 
sobre el cost ecnntimic dc les obres dc la carrclera O- 
244, miri: Campelles i Vilanova i la Geltrli (Ciarran. 
T.’ormulaciÓ: G. P. d’ Esqucrra liepublicnnn dc Cala- 
lun yn. 
Prcgunta al Consei1 Exccutiii, ii resporirire pcr cscrit, 
sobrc les rcpercussions de l’mpliaci6 LICI Cluh Nhu- 
tic de Cambl-ilshde Mar (Baix Camp) en l’activitat 
pmfessinnal dcls pescadors locals. Forrnulacici: G.  1’. 
( I ’  Esquerra 1icpubliam;i de Catalunya. 
Prcgmta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les gasolincres que venen gasolina sense plom 
a les comsrclues de t’Alt I3eeneclks i el Garraf. Pormii- 
lació: G. P. d’Esqucrra Republicsna de Catalunya. 
Pregunta SI  Conscll Executiu, a respondre pcr escrit, 
sobrc els catalans quc, tot i viure a l’cxtcrior, poden 
iiiteilrenir en els processos electorals de Catalunya 
perquk conserven la ciutadania espanyola. Formula- 
cid: G. I’. d’Esqucrra Republicaria de Catalunya. 
Pregunta al Consell Execiitiii, li respondre per escrit, 
sohrc els catalans residcnts R l’exterior. Formulació: 
G. I’. d’Esqucrra Reliuhlicma de Crztalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre cl mantenimcnl del centre de rlocumcntacici 
histhrica vinculat ii la Ihndació Rgnercs. Formula- 
ci6: G. P. d’ Esquena Republicana dc Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, ii respondre per cscril, 
sobre la iitilitzaci6 ctc la partida pressupostiria dcsti- 
nada el 1992 al Centre d’Estudis Contcmpormis. 
Furmulaciri: G. P. d’ Esquerra kpiiblicant? de Cala- 
lunyn. 
Pregunta al Consell Executiu, a rcspmdre per escrit, 
s o i m  els servcis, al plihlic de l’l-Iemci+oleca Nacin- 
nal cle Catalunya. Formulacih: G. I’. d’Esquerr;i Re- 
publicana rlc Catalunya. 
Prcgunta ;i1 Consell Executin, R rcspoiidre per escrit, 
sobre nn prqjccte per a construir ii hrce lona  la seu 
de l’lnstitut d’Estridis Mediterriinis. Fomu1:iciÓ: G. 
1’. [I’ Esqncrra Repuhiicana de Cata1uny;t. 
Pregunta al Ccinsell Executiu, a respondre pcr escrit, 
sobre la utililaacici de la partida del prcssupost de 
l’any 1992 dcstiIiada al foment de I’wanbs. Formula- 
ci6: G. P. rl’Esquerra Kcpublicana de Catalunya. 
Pregunta al Conscll Executiu, a rcspmdw per escrit, 
sobre ln decisi6 de l’A,juntarnent de Tarragona de fer 
reproduccions cl’una escultura romana. Fo~+rnulacici: 
O. P. rl’Bsqoerra Republicana de Catalunya., 
Pregunta al Consell Executiu, it respondre per cscrit, 
sobrc la restauració dc la iniirnlla romana dc Tarra- 
gona. Fonnulaciri: G. 1’. d’Esquerra Kepublicntin dr: 
Catnlun ya. 
Proposicjri no dc llci sobre la modificaci6 de 1’aic~u;iI 
marc legal d’intcrnamcnt forph  de malalts psíquics. 
Prescntncifi: G.  i’. d’Bsqtiem Rcpublic;tna de Catfi- 
1 unys. 
Insthncin de sollicituti per a prendre pnrl cn l’oposi- 
cib convocada per a proveir una plil~n de xofer dcl 
Piirlnment de Catalunya. Presentació: Felip Rohles f 
Getino. 
Pregunta al Consell Executiu, a rcspomire per escrit, 
sobre les empreses que han rebut ajuts a l’empam dc 
la Resoluci6 del I h dc desembre de 1992, rclntiva al 
consum de math-ies i substancies rccupcrades. Por- 
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Prcgunta al Consell Executiu, ii respondre per escrit, 
sobre els centrcs doccnts concertats dc la comarca dcl 
Baix Llobregat. Fo~mulaciQ: Josep Rargallh i Valls, 
dcl G. I’. (1’ Esquerra Republicann de Catahinya. 
Pregunta al Consell Executiu, rl respondre pcr escrit, 
sobre la Miinca de plans rl’cvacuaciri del complex 
Educatiu de Tarragona. Ponnulncib: Josep Bargall6 i 
Valls, del G.  P. c1’Bsquei-m Republicana dc Catiilu- 
nya, amb dos allrcs diptitnls. 
Pregunta nl Consell Executiu, ii respondre per escrit, 
sobrc si Ics suhsljncics ctncscs per la planta incine- 
radora de residus urbaiis a Tmagnnn supcren els ií- 
mits rnnrcats per la normativa actual. hrrnulaci6: 
Josep Rnrgnlló i Valls, del ( i .  1’. d%squerra liepubli- 
cana de Catalunya, ainb dos altres diputats. 
Pregunta al Conscll Executiu, a respondre per escrit, 
sobre si la plnnta incineradom de residus urlms si- 
Llinda a Tmilgona t& filrrador de gasos. Formulació: 
Josep Uargalló i Valls, del G .  P. d’Esquerr;i Rcpubli- 
cana de Catalunya, nmh clos altres diputats. 
Prcgunla al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la instakllnci6 d’un filtre o rentndor de gasos a 
la planta incinerarlara mancomunada dc Tarragona. 
Formulaciri: Josep Bargall6 i Valls, del G. P. d’Bs- 
querra Kepublicana dc Catalunya, amb dos altres di- 
putats. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobte la rcduccici de la pnriida destinada n aAten- 
cims extraordinhries a les Universitats,) des de I ’my 
1992 al i 993. Formulaciri: Josep 13m@l6 i Valls, 
del G. P. d’EEsquerra Republicana de Catalunya, amb 
dos altres dipukts. 
Mociri sirhsegiient a la interpellacih al Consell Bxe- 
cutiii sobre la politica econhmica davant )’actual si- 
tuaci6 de I’agriculturn 5~ Catalunya. Presentaciri: 
Josep lgriusi Llorens i Torres, del G. P. Popilar. 
hsthncia de soklicitud per ii prendre part en l’oposi- 
ció convocada pet a provcir una plaqa rlc xofer del 
Parlament de Catalunya. Presentaciri: Pere Antoni 
Guerrn i Viiiw. 
Sollicitud referent a l’adhcsi6 a la phlissa coHectivn 
de vida i d’accidents. Presenta&: Síndic de Greu- 
ges. 
I’ropostn del Síndic de Greuges d’inmrporacici de 
romanents de crkdit i de modificaci6 del Pressupost 
d’ aquesta instituci6 per al 1993. Prescniaciri: Síndic 
de Greuges. 
Retirada dc Ics esmcncs núms. 20 i 28 presentades nl 
Projecte de llei de modificwjiF de la compilacici en 
rnntkria de relacions patrimonials cnlrc cbnjuges 
(Reg. 5210). Prcscntaci6: G.  1’. d’lniciativn per Crtta- 
lunyn. 
Retirada dc la Proposició no de llci sohrc l’ndari- 
ment de determinadcs alirniacions íeetes en la Mcrnb- 
ria de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (Eleeg. 4245). Prcscntacici: G. P. d’lniciazi- 
va per Catahinya. 
I’roposicid no de llei sobre la constitucici d’un con- 
sorci quc gestioni el fons patrimonial d’ErnpGries 
(Alt Bmpordi)). Prescnlaci6: Manticl Nadal i Fam- 
ras, del G. Socialista al Parlament de Catalunya, amb 
cinc diputats, G, I>. d’Esquerra liepublicana, G .  1’. 
iniciativn per Catalunya G ,  1’. Popular. 
Resposta a la Pregunta nr. 7092. hcsenlnció: Conse- 
ller de Cultura. 
Resposta a la prcgunta nr. 7232. Prescntació: Conse- 
ller de Cultura. 
Moci6 subsegüent a la interpeklaci6 al Consell Bxe- 
cutiu sobre les energies alternatives. Presentaci6: G. 
P. d’hquerra Republicana de Catalunya. 
Tnsthncia de solllicitud per ;1 prendre part en I’opcrsi- 
ci6 convocada per n proveir tina plaqa de xofer de1 
I%iarlamenr de Calaltinya. Prescntacici: Agusti Ruie i 
Flores. 

mulació: Rosa Marti i Conill, del G.  Socialista 
al Parlnment de Cntaiuny;t, amb dos altres dipu- 
IltlS.  
Pregunta 01 Consell Executiu, a rcspondrc per escrit, 
sohre les peticions desestimades en rclació amb la 
Rcsoluci6 del 18 dc setembre de 1992, rclativn a IÍI 
concessi6 d’a,juts als ens locals per a netejar espais 
afectats per abocaments iticonlrolnts. Forniulaci6; 
Rasa Martí i Conill, del G. Socialista al Parlamcnt 
de Catalunya, amb (10s altres diputats. 
l’regunta al Consell Bxeculiu, a rcspondrc per cscrit, 
sobre les aciiiacions fetes i previstes en dac i6  anih 
el tractameni dc purins durant l’any 1992. Forrnula- 
ci6: Rosa Maili i Conill, del G .  Socialista al Parla- 
ment de Catalunya, amb dos altres diputats. 
Proposició no de Hei sobre la conncxi6 de la boca 
sud del tirnel de Pimorent amb In xarxa vihria de la 
Cerdanya. Prcscntacih: Itosa Martí i Conill, del G. 
Socialista al Parlament de Catalunya, amb set altres 
diputats. 
Pruposició no de llci sobre el projecte de desdobla- 
ment de I’cix del Lliibregat en el tram entre Manresa 
i Rcrga i la consignació de l’obra en el Pressupost de 
1994. kesentacih: Rnsa MartÍ i Conill, del G. Socia- 
lista al 13arlament de Catalunya, amb nou altres dipu- 
tats. 
Proposició no dc llei sohre les tarifes del túnel del 
Cadi per als usuaris de les comarques clcl Rcrguedit, 
la Cerdanya i I’Alt Urgell, Presentació: Joan Roma i 
Cunill, del G. Socialista al Parlament de Cotalunyn, 
amb cinc altres diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els costos de l’autopista de Terrassa (Vall& 
Occidental) :I Manresa (Rages). Forniulaciti: Rosa 
Martí i Conill, del G. Socialista al Parlament de Ca- 
talunya, amb tres altres diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, rl respondre per escrit, 
sobre les excepcions d’hounri i dics festius sollicila- 
des a l’emparfi del Decret del Departament de Co- 
rncrq, Consum i Turisme que les regula, Formulaci6: 
Josep Clofcnl i Rosique, del G. Socialista al Parla- 
ment de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, B respmdrc per escrit, 
sobre les inspeccions fetes en comerps des de l’en- 
trada en vigor. dcl Decret que en regula els horaris i 
sobre les campanyes per a informar-ne els comer- 
ciants. Pnmiulaci6: Josep Glofent i Rosique, del G. 
Socialista al Pnrlament dc Catalunya. 
Insthcin de sotlicitud pcr a prendre pnrt en l’nposi- 
ció convocada per ii proveil. una p l a p  dc xofer del 
Rrlamcnt dc Catalunya. Presentaci6: Juan Slernh- 
dez i Lbpex. 
Sollicitud de comparcixenp de diferents espccidis- 
tes relacionats ainb el llenguatge de signes davant in 
Comissiri d’estudi de les Dificultats dk la Utilitzacih 
del Llenguatgc de Signes, perquk inlormin dels as- 
pectes socials, lingiiíslics i histbrics referits al dit 
llenguatge. Prcscntacici: G. P. d’Esquerra Republica- 
na de Catalunya, G. P. de Convergbncin i Unió, G .  
Socidista, G .  P. iniciativa per Catalunya G. P. Popu- 
lar. 
Moció siibsegiicnt a la intcrpeklació al Consell Exc- 
ciitiu sobre política de joventut. Presentació: G .  P. 
d’ Esquerra Republicana de Calalunya. 
Proposició no de ilei sobre el respecte a l’oficialitat 
lingüística del catal& en els contractes comercials de 
la Cornpañia Telcfónica Nacional de España 
(CTNE). Presentació: G. P. d’hquerra Republicana 
de Catalunya, 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobrc la possible construccib d’un port esportiu 21 la 
cala Fotadera, a Tossa de Mar (Selva). Formulació: 
Jordi Portabella i Calvete, del G. P. d’Esquerra Re- 
publicana de Catalunya, amb un altre diputat. 
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Prcgiinta ;i1 Consell Excciiti LI, ii respondre pel escrit, 
sobrc la mrivocalbri;i d’clcccions sindimls cn cI cus 
de M o w x  tl’I3sqnarlra. Formulucirj: Josep-Lluís Ca- 
wl-Hovira, del Q. P. d’Es.srluerr;i Republicana tlc C;I- 
tal un y n. 
Prcgunta al Consell Executiu, rcspondre per cscrit, 
sobre I’organitzaci6 sindical dels Mossos d’Esqiia- 
rlrri. rjorinulnci6: Josep-Lluic Cnrtid-Rovir;i, del G. P. 
d’ iklucrj-il Hepithl icaria dc Catnluny a. 
Pregunta al Consell Executiu, II revpondrc: per escrit, 
sohrc: l‘activitrtt sindicnl i1 I’Bscola de l’olicin rlc Ca- 
tal tinya. Pomiulacici: J owp-I ,1 i i i s  Carorl- Iiovira, rlcl 
C’r. i’, d’ Esquerra Republicana dc Cntalunya. 
I’rqytita al Consell Executiu, ii respondrc pct. escrit, 
sobre el cessament de Ics aclivitats sindicals de 1 ’ ~ -  
gani I xaci6 UGI’-Mossm d’ Esq u;idrii. Fwinulaci6: 
Josep-Lluís Carod-Rovira, del C;. I’. (1’ Esqucrra Re- 
publicanit dc Ciitdunyn. 
Pregunta al Conscll Executiu, a respondre pcr escrit, 
sobre cl r c t d  del pagnrncnt d’horcs extres i dietcc 
als agents del cos de Mossos d’ Esquadra. Fnrmuln- 
cici: Josep- Lluís Catnd-Rovira, del G.  I’. el’ Bscpwm 
12epublicnna de Catalunya. 
Pregunta al Consell Exccutiu, ii respondre pcr escrit, 
sohrc el ~ioiiibre d’agents del cos dc Mossos d’Es- 
quadra desplegats a Osona i llur jeriquia de cornan- 
díinient. Formnlnci6: .loscp- Lluís Card-Rovira, del 
G. I’. d ’ E s q i ~ t ~  Rcpublicaria dc Catalunyii, amb un 
dtrc clipuint. 
I’reegmita al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sohre el nornbrc d’figcntr; del cos de Mossos d’Bs- 
quadra desplegats Irl Vall tl’ Aran i llur jcriirquia dc 
comandamcnt . Formulacici: Sosep-luis O;irod .Rovi- 
r;i, del G. I’. el’ Esqiicrra Kepiibliciiníi dc Catnl~myn, 
itmh un aitrc diputat. 
Prcgunta al Consell Executiu, a rcspnndl-e per cscrii, 
sobrc el dcsplcgament del cos de Mossos d’Esqu;idra 
u rl’altrcs indrets del territori. i:ormulaci6: .Josep- 
Lhiis Cmnd-I<ovir:i, rlcl G. 1’. rl’iisqucrrn Rcpublica- 
na de Catalunya. 
Pregunta al Consell Execiitiu, a respwtlrc pci. cscrit, 
sabre viatges prof’essionals fora de Cntaliiny;i de 
membres dc la IX de Scg~irem Ciutachna rlur;mt 
l’an y 1 992. I;oirnul atiri: Josep- Lluís Carorl-Iiovirii, 
clcl G.  P. d’ Esquerra Rcpiihlicwa dc Catalunya. 
Pregunta al Corisell Bxeculiit, ii respondic per cscrit, 
solire les difcrkncies enlre Mossoc d’Esquadm i per- 
sonal rlc I n  I)G rlc Seguretat Ciu~adana. l~cirmtilaci6: 
Joscp-Lluís Cnrod-Rovira, del G. P. d’i3squcrra Rc- 
puhlicnrta dc Cidiilunya. 
Pregunta R I  Consell Executiu, ii rcspoiidrc per escrit, 
sobre criteris de sclccci6 dels Mossos (1’ Esquadra 
destinats a la vigiltincia cle centres penitenciaris. For- 
Inulacih: Joscp-lliiÍs Citrod-Kovira, tlcl ci, P. d’Bs- 
querra I<epublicatia dc Catalunya. 
Pregririta al Conscll Executiu, a rcspondre per es- 
crh, sobrc els criteris hhsics CIC funcionament del 
Consell rlc I’nlicia. Formulaciri: 3oscp-LI uis Cn- 
rod-Rovirn, del G .  P. d’Escluerra Republicana de 
Catal un yii. 
Pregunta al Consell Executiu, a respnndrc per cscrit, 
sobrc cls requisits per a In reprcscnlació sindical en 
el si del Consell dc Policia. Iknnulaci6: Josep-Lluís 
Card-Rovira, del I;. i’. d’ Esqueixi Republicana de 
Catalunya. 
Prcguntlt al Consell Executiu, a rcspondre per escrit, 
sohre els convenis de 1’Escola de l’nlicin dc Catalu- 
nya arnh di fcrents municipis. Fomulaci6: Josep- 
I h í s  CnrtdRovira, dcl C .  1’. d’Bsqucrrn 
Republicana de Catalunya. 
Pregunta al Conscll Executiu, hi respondrc per escrit, 
sobre els molius de l’impcdimcnt de l’cntrmrla en 
t‘uiicionament del Centre de Rcus rlc 1’Bscola dc Po- 
licia de Catalunya. Formulació: Joscp- Lluís Carorl- 
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Rovira, del G. P. d’Bsquwr;i Kepublicnna de Cntalu- 
nyii, amb un altic diputat. 
Prcgunta al Coiisell Exccuiiu, ;i rcsporidre per escrit, 
sobre l’inici dc I’activitat dcl Ceritrc tlc Reus de 
I’ Escola rle Iblicia de Catalunya. Primiul;ici6: Josep- 
Lluís Carod-Ruvira, del G. P. (1’ Esquerra I<epuhlicn- 
na de Catalunya, amh iin altre diputat. 
I’rcgunla ;i1 Consell Exccutiu, a rcspondre per escrit, 
s h r e  els C ~ S W S  dc policia que rebran inhrtnncib c i ~  
el Centre dc Rcus de ]’Escola dc Polickt de Gatalu- 
nyn. Formulació: Josep-Lluís Cnrorl-Rovin, del G. 
P. d’ Esquerra licpnbliama de Catalunya, amb un al-. 
trc diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, ii respond~u: per es- 
crit, sobrc 1’8mbit territorin1 del Cenire dc Reus de 
I’Escnln de Policia de C;itnlunya. Forrnulaci6: Jo- 
scp-Lluís Carod-Kovirn, dcl G. P. d’kquerrii Ke- 
puhkicana de Catalnny;i, amb 1111 aitrc diputat. 
Pregunta al Coiisell Executiu, ii respondre pcr escrit, 
sobre el pressupost pcr al i‘uncicmment del Centre 
de Reus de 1’Ewoia ric Policia de Catalunya. Fornu- 
liicih: Josep-Lluís Carod-Rovira, del G .  P. d’Esque- 
rra Rcpublicaua de Catalunya, amb un altre dipntiit. 
Pregunta a1 Consell Executiu, ii respondre per cscrit, 
snhre Ics íidminisiracions quc participaran en el Cen- 
íre de Reus de 1’Escoln de Policia de Catalunya. Fur- 
niulaici6: Josep-Lluis Cnrod-Rovira, del G. I’. 
rt’ Esquerra Republicana de Catalunya, amb un altre 

Prcgunta sE Consell Executiu, a rcsponclre pcr escrit, 
sobre l’origcn del professorat del Ceiilic de Reus de 
I’Escnla de IbIicia de Catalunya. Kbrmiilacih: .Foscp- 
Lluís Carod-Rovira, del G. 1’. rl’ Esquerra Repulilica- 
na de Catalunya, amh un altre diputat. 
Pregunta al Consell Bxcculiu, n rcsponrirc per escrit, 
sohw el local del Ccnirc dc Reus de 1’Escoln de Poli- 
ciii de Catalunya. Fonnulació: Joscp-Lluís Carod- 
Rovira, dei G. P. d’Esqucrru Reliiiblicnnii dc 
Catalunya, amh un altre diputat. 
Pregunta al Corisell Executiu, ;i rcspondre pcr escrit, 
sohre cts cursos que s’impartiran al Centre tic Reus 
de I ’  Ilscola de Policia de Catalunya. Fonnuliició: Jo- 
sep-Lluís Carud-Rovira, del G. 1’. d’Esqucnn Repu- 
hlicanii de Cataliiiiya, nmh un altre diputat. 
Pregunta al Cnnscll Executiu, 11 .respondre per escrit, 
sobrc l’edicirj rl’una revista cat;llnsia tlc scguretat pil- 
Idica. Fonnul;zcib: Josep-Lluís Garod-Rovira, del G.  
1’. rI’Esqumii Tiepiihlicann de Cnta1uny;r. 
Pregunta nl Cnnsell Executiu, a respnntire pcr escrit, 
sabic el conveni entre I’ESCQI~ de Policia de Catalu- 
nyu i la Univessitnt Authnoma CIC Rartcelonn per al 
projcctc d’cstudis un i versitnri s sobre seguretat pilbli- 
ca. Fonnulacici: Joscp-Lluís Carod-Rovira, del G. P. 
d’ Esquerra Republicana de Catalunya. 
Pregunta ai Consell Executiu, u respondre per escrit, 
snhrc Ics obres del poliesportiu i In piscim de 1’Bs- 
cola de Policia de Cnt~ilunya. Ibrmulaciri: Jnsep- 
Lluís Card-Rovira, del G. P. d’ Esquerra 
Rcpiibl icana de Catalunya. 
Pregunta a1 Consell Executiu, ii respondre per escrit, 
sobre els motius de la iio-acceptncici dc l’activiliit 
sindical de lti CGr-Mossos d’ Esquadra. i;nrmulaciG: 
Jmcl>-Lluís Carod-Rovira, del G. P. d’Esquerra Re- 
publicana de Catalunya. 
Preegniita al Conscll Executiu, a respondre per escrit, 
sobre el contingut i les característiques del l’la estra- 
tsgic de I’Escol;~ de Policia de Caialunyíí per al pe- 

Card-Rovira, del G. P. d’Bsquerra Rcpiiblicnna cle 
Catdunya. 
I?.egunta al Consell Executiu, a rcspoiiclre per escrit, 
sobrc els motius pcls quals el Sindicat Autbnom de 
Mossos d’Esqundra (SAMB) no t6 sida sindical ni és 
prcsent d Consell de Po1ici;t. Ihrmulaci6: Joscp- 

di put2t 

h d e  dc 1992- 1996. F ~ ~ ü l i ~ i Ó :  Josep-Llüís 
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Lluís Carod-I<ovira, del G. i), d’ Esquerra Republica- 
na de Catalunya. 
Pregunta al Cmscll Executiu, a respondrc per escrit, 
sobre les activitats del Ccntre de Girona dc 1’Escoln 
de Policia de Catalunya. T~omiulació: loscp-Lluís 
C;irdRovira, del G. P. d’Esqucrra Republicana de 
Catalunya, itmb un altre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per esciil, 
sobre els cirrecs de comandament d’inspcclor i su- 
bjnspector del cos de Mossos d’Esquadra. Fnrmula- 
ciri: Josep-Lluís Carod-Rovira, del G .  I’. d’ Esquena 
Republicana de Catalunya. 
Pregunta al Consell Execdu, a respondre per escrit, 
sobre els agents del cos dc Mossos d’Esquadra cnca- 
rregats de revisar la documentació dcls vehicles de 
transport per carretera. Formulacib: Josep-Lluís Ca- 
rod-Rovirn, del G. P. d’Esquem Kepublicana de Ca- 
talunya. 
Pregunta al Consell Executiu, il respondre per escrit, 
sobre la possibilitat d’obrir I’Escoh de Policia a ac- 
tivitats o cursos d’altres forces de seguretat presents 
cncslrn a Catalunya. Formulaci6: Josep-Lluís C a r d  
Rovira, del G.  P. d’Esqucrrn Repub1ic;ma de Catalu- 
nya. 
Pregunta al Conscll E X C C L ~ ~ ~ U ,  a respondre per escrit, 
sobre la passihililat que persones interessades en se- 
guretat púhlictt i que no pertanyen a cap cos de poli- 
cia rebin formaci6 policia1 bisica. Formulació: 
Josep-Lluís Card-Rovira, del G. P. d’ Esqueira Re- 
puhlicaiia de  Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre pcr escrit, 
sobre I’assisthcia a cursos de I’Escola de l’olicin de 
Catalunya de membrcs d’cmpreses primdes de scgu- 
retat. Formolaci6; Josep-luís Card-Rovira, del G. 
P. d’Esquem Republicana de Cntalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sabre els motius pels quals en I n  canvocathria de 
places dc sergent major del cos de Mossos d’Bsqua- 
dra no hi havia el requisit dc batxillcrat superior. 
Formulaci6: Josep-Lluís Camd-Rovira, del G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catdunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els criteris per a l’adopció dels vehiclcs del 
parc mhhil del cos. de MQSSOS d’Esquadm. Formula- 
ció: Joscp-LluÍs Carnd-Rovira, del G. P. d’Esquerra 
Kepublicana de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la destjnacih de les dotacions econhmiques per 
a proveir 65 placces de caboral del cos de Mossos 
d’Esquadra. Formulació: Josep-LluÍs Cnrod-Rovira, 
del G .  P. h’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Escrit. Presentacid: Mag! stral-jutge Jutjat 
la.inst,n, 11’Hospitalet. 
Pregunta al Consell Executiu, a rcspondre per escrit, 
sabre la intervenció dels mossos d’esyundra en la 
concentraci6 de pagesos davant les dependhcies rlel 
Departament d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca del 
dia 4 de mar$ de 1993. Formulnció: Josep-Eluís Ca- 
roti-Rovira, del G. P. d’Esquerr;l Republicana dc Ca- 
tdunya, amb dos altres diputats. 
tnsthncia de sollicitud per H prendre part en l’oposi- 
ció convacnda per a proveir una plac;a de xofer dcl 
Parlament de Catalunya. Presentacici: Francisco Ja- 
vier Vera i Martín. 
Inst8nci;i de solticjtud per R prendre part en I’oposi- 
ció convocada per il proveir una p l ap  de xofer del 
Parlament de Catalunya. Rescntnci6: Josep Belmon- 
te i Mantesinns. 
Sollicitud d’ajnrnament de la sessió mensual de la 
Comissió de control parlmnentwi de la CCRTV, del 
dia 11 de marq al dia 19 de marq. Presentació: Jaume 
Sobrequds i Callic6, President Comissió de Control 
Parlamentari de 1’Actuació de la Corporació Catala- 
na de Rhdio i Televisi6 i de les Empreses Filials. 

8414 

841 5 

8416 

8417 

8418 

8419 

8420 

842 i 

8422 

8423 

8424 

8425 

H42h 

8427 

8428 

8436 

8437 

8438 

8439 

8440 

844 1 

05-03 

05-03 

05-03 

05 -03 

05-03 

05-03 

05-03 

05-03 

05-O3 

05-03 

05-03 

05-03 

05-03 

05-03 

1)8-03 

08-03 

08-03 

08-03 

WO3 

08-03 

08-03 

Proposici6 n o  dc 13ci sobre el Museu d’Arqueahgia de 
Catalunya i la gesti6 del fons patriinonid d’EmpÚries 
(Alt Empordzi). Ptcscnlaci6: FElix Flota i Gihcrt, dcl (li. 
P. de ConvergCncia i Uniri, amb tretze diputats, G. I’. 
cl’ hquerra. Repuhiicana, G.  I’. Popnlar. 
instincia de sollicitud per ii prendre part en l’oposi- 
ciri convocada per a proveir una p l a p  de xofer dcl 
Parlamcni de Catalunya. Prescntació: Kicardo Cobo 
i Guillén. 
Notificació dcl decret de 1’Alcalde-Resident de 17 
de fehrer de 1993, referent il la pr6rroga del nomena- 
nient com ;i personal eventual del Sr. Miquel Casa- 
demont i Donay. Presentacirí: Sccrckari Ajiintament 
de Sabadell. 
insthncizl de sollicitud per a prendre part en l’oposi- 
ciri convocatia per a proveir una plaga dc xofcr del 
Parlament de Catalunya. Presentació: Enrique Val- 
vcsde i Aguilar. 
Resposta a la pregunta nr. 723 1. Presentxid: M. Eu- 
g h i a  Cuenca i Vdero, Consellera de Gavernaci6 
Departament de Gommacib. 
Instincia de sollicitud pcr a prendre part en l’oposi- 
cici convocada per il proveir una p l ap  de xofer del 
Fadament de Catalunya. Frcsentaci6: losep Gano j 
Calalh. 
Comcciri d’errades a la Propasiciri nn de llei sobre 
la construcció d’una residencia per a la gent gran a 
Sant Vicenq de Castellet (Bages 1 (Reg. 7032). Pre- 
sentaci6: G .  P. d’hiiciativa per Catalunya. 
Resposta a la pregunta nr. 7230. l’rcscntacici: Conse- 
ller [I’ Ellsenyament. 
Resposta a la pregunta nr. 7375. Presenlncio: Consc- 
ller rl’hsen y ament. 
Resposta a la prcguntn nr. 7357. Prescncaci6: Consc- 
ller (1’ Ensenyament. 
Resposta ii la pregunta nr. 7772. I’resentnció: Conse- 
ller d’Ensenyament. 
Instincia de sdlicitod per ;i prendre parí en l’oposi- 
ci6 convocada pcr a proveir una plaga dc xofer del 
Parlament de Catalunya. Presentacib: Jnan Alvarez i 
Casabayci. 
Insthncia dc sollicitud per ii prcndrc pal? en l’nposi- 
ci6 convocada per íi proveir una plaqa de xofer del 
Parlament de Catalunya. I’resentació: Joscp Mnrja 
Plana i Sol& 
Insdncia de sobllicitud per ii prendre part en l’oposi- 
ció convncada per it proveir una p l a p  de xofer del 
IWamcnt dc Catalunya. Prcsentacjó Jwgc Atencia i 
Lanxas. 
Solliciiud de sessi6 informativa del conseller de Sa- 
ni tat i Seguixtat Social clavant la Comissi6 de Politi- 
ca Social per prcscntnr el Pla de Salut dc Catalunya. 
I%esent;lcik Conseller dc Sanitat i Seguretal Social. 
Escrit sohre les curses de braus i els mdtractamcnts 
dels animals. Presentaci6: 34 signatures. 
Reitcraci6 tIe la peticih d’informaci6 al Consell Bxe- 
cutiu amb núm. de registre 6989. t’resentntaci6: Simm 
Pujol i Fdcrh, del G.  P. Popular. 
Proposiciri no de llei sobre la continuitat de l’explo- 
twi6 dc les mines de potasses de Sallent (Rnges) i la 
preservncih dcls llocs de treball. Prescntacih: G. P. 
Popular. 
Instincia de sollicitud per a prendre part en l’oposi- 
ció convocada per a proveir una p l a p  de xofer del 
Parlament de Catalunya, Presentació: Anlonio Al- 
fonso i Pastor. 
Instgncia de sollicitud per a prendre parí en l’nposi- 
ció convocada per a proveir una p l a p  de xofer del 
Parlament de Catalunya. Prescntacici: Antnni Ubedn 
i Garcia. 
Insthncin de soklicitud per a prendre part en i’oposi- 
ci6 convocada per a proveir una plaga de xofer del 
Parlament de Cntalunytt. Pixsentaci6: Rictird Verges 
i Musté. 
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i’regiint;~ al Conscli Excculi li, ¿i respondre per escrit, 
sobre. Forrnulnci6: Jordi Portabellii i Cnlvclc, del G. 
I’. (i’ Rscluctr;i Kcpii blicana de CilIalunya, anih un al- 
tre diputat. 
ItistRncia de sollicitud per a prendre part en I’oposi- 
ci6 convoc;ida per íi 1)roveir tina pliiqa de xofer del 
Pnriiiinent dc Catalunya. Presentacici: loiiquim Ihr- 
b c r ~  i I3udi. 
Instincia CIC solliliciliid pct a ptendrc pan CII l’op)sici6 
convocada pcr a pmveir una phpi de xofer dcI Pnrl;i- 
ment de CatL-lnnya. Irlusentxi6: Jordi Totii i~ll~ i Iinsa. 
Instincia de sollicitud per a prendre part en I’oposi- 
ci6 convocada per ii proveir tina p l a p  dc xofcr del 
Parlnmcnl de Catalunya. I’resenlaci6: Josep-Andreu 
Orcqin i Pujol. 
Provisi6 pcr la qunl es coiliunica la data de delibera- 
ci6 i votaci6 dc la  sentknc sentdncia en 1íi  qiicsti6 
d’1nconsdlucioti;llitnt 189119 1 contra la Idei 9/1984, 
de 5 de maig, de Pires Comercials. Prescntnd6: Tri- 
hunal Conslilucioniil. 
insthcia de sotlicitud per rl prcndre part en I’oposi- 
ci6 cnnvocada per ii proveir unt? plaga dc xofer del 
Parlament de Caialun y a. Prescntaci6: Santingo Ru- 
bio i Maturann. 
Ifegunta nl Conscll Executiu, ii respoarlrc pcr escrit, 
sobre. Formitlacici: Jordi Pomz~bella i Calvete, del G. 
1). d’ Esquerra Rcpublicana de Cnlniiiny;l, mnb un al- 
tre d i p u m  
Insthncia de sol-licitud per ii prendre part cn I’oposi- 
citj convocada per LI proveir una p l ap  de xofcr del 
Parhtncnt dc Catdunya. Presentaci6: Joan Lcjpez i 
Carbonell. 
instincia dc sol.licilud pcr a prendre pari en l’oposi- 
ci6 convocada per a provcir una  p1ac;a rlt: xder LICI 
Parlnment de Catalunya. I’rescnlació: Jose Maria 1%- 
rcz i GonxIlez. 
Inslhncin de sollicitud per n. prendrr: pni-t en E’opasi- 
ció convocada per a proveir una p lap  de xofer del 
Parlanient de Catalunya. Prescntaci6: Carles h i l  i 
Jeroni mo. 
Insthncia de sollicitud per n prendre part en l’oposi- 
cib convocada per a proveir unii p l a p  tlc xofer rlcl 
Parlament dc Catalunya. Presentació: Francesc Xa- 
vicr Artid i Masdeu. 
Proposicici de llei d’ordeiiaci6 dels cnsenyamenls x- 
(istics de Catalunya. l’rescntaci6: G. P. d’lniciativn 
per Catalunya. 
Notiíicaci6 tlc la resoluci6 adoptada pel Ple de 
1’ Ajuntamenl en scssi6 tingnda el 26.02.93, rd’ercnt 
a la cessi6 clcl 15% de 1’iRPF. Prcsentacici: Secreta- 
riii Ajuntament dc 1’Arboc;. 
inslincia dc sollicitud per a prendic part en .l’oposi- 
ci6 convocada pcr i i  proveir una p l q n  de x o k r  del 
Parlanicnt de Catalunya. Presentaciri: Fermin Marín 
i Martínez. 
Ii-rst8ncin de sol-licitud per a prendre part cn l’oposi- 
ció convocada per a proveir una p l q a  de xofer dcl 
Parlament de Catalunya. Presentaci6: Xavier Mira- 
Iles i J3allctbb. 
Enchec del despatx del conseller de Treball al con- 
seller de Jrislicin. Presentacici: President de la Gene- 
ralitat. 
iiisthncia de soI-licitiid per u prendre part cn l’oposi- 
ci6 convocada per ii proveir una plaga de xofer del 
hrlament de Csttdimya. PresentaciA: Mario Alma  i 
Albific. 
Jnsthncia de sotlicilud pcr a prendre p n i ~  t:n I’opnsi- 
cici convocada pcr a proveir una plaga de xofer del 
ParlÍtnient de Catalunya. Prcscntació: J w k r  Toledn- 
no i Martinez. 
Insllincia de sollicitud per a pizndrc part en l’opnsi- 
ció convocada per a provcir una p l q a  de xofcr del 
Parlnmcnt de Catalunya. Presentacili: hnton jo Masa 
i Martín. 
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Resposta n la prcgunt;i nr. 71 39. I’rcscnlaci6: Conse- 
ller de Cuhiríi. 
Instincia de snlficitud pcr ii prendre pnrt en I’oposi- 
ciil convocada per H provcir una p lay  de xofcr del 
Parlanient de Caialunyi. Prwentacirj: Franccsc Xa- 
vici. P11,jol i Picns. 
Rcspos~a a la pi-egunta nr. 7223. I’rcsenlacib: Consc- 
Ilcr de Medi Anihicnt. 
Ftesposta a la pregunta nr. 7226, Presentaciri: Consc- 
ller de Mcrli Ambient. 
Resposta a la preguiila nr. ’7228. Prcsentacici: Conse- 
llcr ric Medi Arnhient. 
liesposta n la pixgunia 11r. 7229. 14esetitwci6: Consc- 
llcr de Medi Arnhient. 
Resposta a la pregunta nr. 7245. Presentació: Consc- 
ller de Medi Ambient. 
Resposta R 1;; pregunta nr. 7260. Presentació: Consc- 
Iler de Medi Ambient. 
Iiespostn a la pregunta nr. 7261, Presentació: Conse- 
llcr dc Medi Ambient. 
Resposta u la pregunta nr. 7263. l~rcscniaci6: Conse- 
Ilcr dc Medi Ambient. 
Resposta u la prcgunta nr. 7264. I+cscntaciÓ; Conse- 
llcr de Medi Arnhient. 
12csposta a la pregunta m.. 7265. Presentacih: Cnnsc- 
ller de Medi Ambient. 
Resposta a la pregunta nr. 7266. Presentacih: Conse- 
llcr de Medi Ambient. 
Resposta B la pregunta nr. 7305. Presentachi: Consc- 
ller de Medi Ambjcnt, 
Rcspostii ii la pregunta ni.. 7306. Presentaciri: Conse- 
ller de Medi Ambient. 
Kcsposta ii la pregunla nr. 7345, Presentació: Conse- 
ller de Medi Ambient. 
Resposta 11 la pregunta nr. 7374. Presenlaciri: Consc- 
ller de Medi Ambient. 
Resposta a In pregiinta nr. 7400. I’rescnlacici: Conse- 
ller dc Medi Ambient. 
Resposta ii la prcgiinw nr. 7335, Presentaciri: Conse- 
ller de Treball. 
Rcsposta a la pregunta nr. 7336. I%-esentacih: Conse- 
ller de Trcbnll. 
Resposta ii la pregunta nr. 7337. Presentacih: Conce- 
ller de Treball. 
Instincia CIC sollicitud pcr a prendre paiT en I’opmi- 
ciil convocada pcr a proveir una plaqn de xofer del 
Pnrlamenl dc Catalunya. Preseniaci6: Snntiago Ru- 
che i G6inez. 
Resposta ÍL la pregunta nr. Prcscntaci6: Conseller. 
d’ Agriculiura, ttamaderia i Pesca. 
Correcci6 d’errades al documcnl ndm. rlc registre 
8438. Presentnci6: Ci. P. Popular. 
Noti ficacih. Preesen taci6: mag isirat-Jutge Jutjat I a 
inst. n. 33 Rama. 
Nolificacifi de I’Acord pres pcl 1% de ]’Ajuntament 
el 24.02.93 rcferent a la cessiri del 15 o/n de I’TRPF. 
Presentació: Joan 13lnnch i Rodríguez, Alcalde Ajun- 
tament de Hadalona. 
Rcspostíi ii la pregunta nr. 6881. Present;iciri: Consc- 
llcr de Adítica Territoriu1 i Obres Públiques. 
Rcspoi;la ii L pregunta nr. 3 105. Aesentaicib: Cansc- 
llcr dc Política Territorial i Ohms Pitbliques. 
Resposta a la pregtmia nr. 709h. Prcscnlaci6: Conse- 
ller dc Politica Territnrial i Ohres Plibliqiies. 
Resposta a la prcgunta nr. 6042. I+cscniaci6: Conse- 
lier dc Política Territorin1 i Ohrcs Pilbliques. 
Resposta a la prccgunta nr. 6877. Presentaci6: Consc- 
llcr dc Política Territnrid i Obrcs Ptíbliques. 
Rcsposta ii la pregunta nr. 7091. Presentació: Cnnsc- 
ller de lblítica Territorial i Obres Pilhliqucs. 
Resposta ii la pregunta nr. 7207. Prescntacih: Conse- 
ller de PoIíticn Tcrritorial i Obres Mbliqucs. , 

Rcsposta it la pregunln nr. 7200. Presentació: Conse- 
ller dc l’alitica Terrilorial i Ohics Públiques. 
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Resposla a la pregunta nr. 7040. l’rescntaci6: Conse- 
ller de Política Territorial i Obres P6hliqucs. 
Resposta a la pregunta nr. 7042. PresenlaciÓ: Conse- 
ller dc Politica Territorial i Ohres Púhliqueb. 
Resposln it la prcgunta nr. 7040. Presentació: Conse- 
ller dc Política I’erritoi+ial i Ohtes Pilhliques. 
Resposta a la pregunta nr. 4695. Presentacib: Conse- 
llcr de Política Territorili1 Í Ohrcs Pilbliques. 
Resposta a la pregunta nr. 5823. l’resentaci6: Conse- 
ller de Pnlitica Territorial i Ohms Públiques. 
Proposici6 no de llei sobre les titulacions a impartir 
R la Universitat rlc Girona. Prcscntaci6: Arseni CiU 
hert i Hosch, del G, Socialista al Parlament de Cata- 
lunya, anih quatpc diputats, G. P. d’Bscluerrít 
Republicana, G. P. iniciativa per Catalunya. 
Nolifcaci6 dc I’acorrd adoptat pcl Ple de 1’Ajunta- 
ment el 4 de marq de 1992, lei‘ercmt al desmantclla- 
ment del forn incinerador dc rcsidus hospitalaris la 
Ferreria. Prcscntació: Secretari Accidental Ajt. 
Montcada i Reixac. 
Pregunta nl Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre un projcctc dc canstrucci6 de hnsses per ;rl 
tractament de purins en cl terme miinicipnl de June- 
da (Gmrigues). Formulació: Rasa Martí i Conill, del 
G. Socialista al Parlament de Calalupya, amb dos al- 
krcs diputats. 
TnterpeHaciÓ al Consell Executiu sobre la qualitat en 
el subministrament el2etric a Catalunya. Presentaci6: 
Joan Roma i Cunill, del G. Socialista al Parlament 
de Catalunya. 
Pregunta nl Consell Executiu, a rcspondre per cscrit, 
sobre les iniciatives impulsades per tal d’aconseguir 
l n  regulaci6 de la seguretat social per nl cbn,juge en 
els negocis agrícoles i familiars. Formu1;icib: Miquel 
h e y o  i París, del G. P. d’Esquerra Rcpublicana de 
Catalunya, nnib un allre diputat. 
Pregunta al Consell Executiu, a rcsoondre per cscrit, 
sobre unes possibles mesureq per a facilitar la simul- 
tanei’tat de I’tttenci6 als fills i I’aclivitat laboral. For- 
mulació: Miquel l’ueyo i Paris, del G. P. d’Esquem 
Republicana de Catalunya, amb dvs altres diputats. 
Pregunta al Consell Executiu, a rcspondrc per escrit, 
sobre la construccid d’un centrc: gcriitric a Puig-reig 
(Bcrguedi). Formulació: Salvador Morera i Taiia, 
del G. P. d’Bsqtie~ra Kcpuhlicana dc Catalunya, amb 
un altre diputat. 
Prcguntli al Consell Execnkiu, a respondre per escrit, 
sobre les actuacions previstes per n reparar la teulada 
dc I’escola pilblica de Saldes (HcrguedB). Wrmula- 
ció: Salvudor Morera i Tafia, dcl G. 1’. d’hquerra 
Rcpuhlicana de Catalunya, amb un altre diputat. 
Proposició no de llei sobre la inclusió dr, In zona de 
Mas Chnell-Pont del Diable, dc Tamagoriii, en el 
Pla d’espais d’interks natural (PBIN). Presentació: 
Víctor Gimeno i Sanz, del G.  I’. d’lniciadvn per Cn- 
tiilunya, amb el portaveu del G .  P. 
Proposici6 no de llci sobre la indusi6 de l’espai Mas 
d’en Sorder-Sant Simplici, de Tarragona, en el 1% 
d’espais d’interks nalurai (PEIN). I’resentacih: Víc- 
tor Gimeno i Smz, del G.  P. d’hiciativa per Catdu- 
nya, nmh el portaveu del G. P. 
Sotlicitud de Sala per a reunió dia 1 0  de mar& a les 
i 2h. Presentació: G. 1’. d’lniciativa per Catalunya. 
Instincia de sol-licitud F r  il prendn: part en I’oposició 
convacada per ;I proveir una phqa de xofer ( I d  Parla- 
ment de Catalunya. FWentaLCió: Jordi Tormelia i Rwa. 
Escrit referent ;I I’clecció dt. quatre membres del 
Consell Superior dc la Cooperaci6 pel Parlament de 
Catalunya. Presentacici: Ignasi Famres i Rachaca, 
President Consell Superior. 
Escrit sobre les curses de braus i els maltractaments 
als animals. Presentaci6: 19 signaturcs. 
Resposta a la pregunta nr. 7520. Presentaci6: Conse- 
ller de Justícia. 
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Rcspostn a In  pregunti1 nr. 7851. Prcscnlaciii: Conse- 
ller de Justícia. 
Proposició no dc llci sobre I’elaboració d’m pla 
d’acluacions per B millorar ci Euncionamcnt dels 
centres pilblics d’ensenynmcnt primari i scoiindari de 
Catalunya. 1~rresent;icici: G. I’. d’lnicialiva per Cala- 
lunya. 
I’roposicici no de  llei sohrt: la interrupcici dc la recep- 
ci6 de les emissores de TV3 i Cand 33 a Menorca i 
Eivissa. Presentacib: G.  1’. d’Tniciativn per CattriliJ- 
nya. 
Proposiciri n n  de Ilci aohrc la cohertura dc les hsixes 
temporals entre les plantilles docents deis centres 
pilbljcs. Presentacib: G. 1’. d’Iniciativa pcr Cntulu- 
nya. 
Pregunta al Cnnscll Exccutiu, a respondre per escrit, 
sobre si és previst de traslladar el carnplcx educatiu 
dc Tarragona. Fmnulaci6: Roc Fuentes i Navíaro, 
del G, P, d’Inicintiva per Catalunya. 
i’rcgunta al Consell Bxccutirr, a respwdrc pcr escrit, 
sobre el termini i els mbodes previstos per a resol- 
dre cls problemes d’cmplaqament i dc dotacici de 
professorat de la Universitat Rovira i VirgiIi. Fmmu- 
llici6: Roc Fuentes i Navarra, dcl G. 1’. d’lniciativa 
pqr Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, i t  rcspondre per escrit, 
whre l’ernplapment definitiu del conjunt de facul- 
tnts i centres universitaris de Tarragona. Formulaciri: 
lloc Fuentes i Navnrru, dcl G. P. rl’lniciativa pcr Ca- 
tal 11 n y a. 
Pregunta al Conscll Executiu, a respondre per escrit, 
whre la possibilitat d’instatlar Ics facultats i els cen- 
tres universitaris dc Tarraguna a Ics casernes dc 
I’exbrcit. Formulacih: Roc Fuentes i NW;UTO, rlcl G. 
P. cl’hiciativa per Cetaiunya. 
Pregunta al Consell Executiu, il respondre per escrit, 
sobre el termini mínim previst pcr a cobrir les baixes 
en els centres escolars. Formulaci6: Roc Fuentes i 
Nslvarrq del G .  F. d’lniciatiw pcr Catalunyii. 
Notificaci6 del Tribiiiial Constitucional en la qual  
s’asscnyala el dia 4 clc mxr; de 1993 pcr a la deklibc- 
mci6 i votrzciij de la senlhncja del recurs d’inconsti- 
tucionalilitnt 209 1/91 plantejat pel President del 
Govern contra la Llei del Parlament de Catalunya 
1611991; del I 0  dc juliol, rlc policics locnls. Prescn- 
iaci6: Secsetario de Justicia Tribunal Constitucional. 
Ofici referent al nou sistema dc distribució als dipu- 
tals del Pirlament de les novetals editorials de 10 Ge- 
neralitat. Presentacih: Ricard Iobo i Gil, Director 
general D.G. DOGC. 
Tramesa de la renovaci6 del contracte de mantcni- 
ment del SAT. Prescntaci6: COALR A ENERGIA, 
SA. 
Bsciil ofertant diversos serveis. lksentacití: COAZ- 
13A ENERGIA, SA. 
Resposta a la pregunta nr. PresenlaciEi: Conseller de 
Medi Ambient. 
Kesposta a la pregunta nr. 68 15. Presentaci6: Conse- 
ller dc I’alítica Territorial i Obres Plibliqucs. 
Sotlicitud d’dteració dc l’ordre del dia dc la sessici 
plcnhia núm. 25. Presentació: G. P. d’lniciativa pcr 
Catalunya. 
Sollicitud de compareixenp del comissionat d’llni- 
versitats davant la Cnmissió de Politica Cultural, 
per@ informi snbre el Pla dc recerca de Catalunya 
i ,  cn particular, dcl Projecte de liiboratori del sjnao- 
tró, Presentaci6: O. 1’. Ibpulw. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondrc per escrit, 
sobre la compatibilitat entre la construcciri d’un port 
esportiu en el municipi de Cubelles (Garraf) i la re- 
cuperació ecolbgica de la xonu de la descmhocadura 
del riu Foix. FormulaciCi: Josep-Lluís Carod-Rovira, 
del G. P. d’Bsquerrn Republicana de Catalunya, amb 
un altre diputat. 
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I’regunta al Consell Exccutiu, 11 rcspndir: per cwi t ,  SG- 

bw les repcrctissinnr: dl: I R  construcciti d’im port espmiu 
ii Cubcllcs (Garrd) en I’cirtlennci~í dc pris. Fn1mulaci6: 
Yooscp-Lluís Cartxl-Ikwirn, dcl G. P. d’ Equcfta Rqmbli- 
cana de Catdunyii, m h  un nitre diputat. 
Insthncia de stdlicitud pcI ii prendre pait CII l’npasi- 
cici convocada pcr a provcjr- u’tiii p l q a  de xofcs dcl 
Rulamen t dc Catalmiys. Prcscntaci6: Manuel I’ulido 
i Sojo. 
Soklicitncl rl’infmmiaci6 d’ucorcl ;ai111 l’articlc 13 del 
Rcglamcnt del I’adament de Cataliinya. Prcscntncih: 
G.  Socialista al I’nrlarncni de Cnznlunyn, 13. I’. Popi!- 
lar, G. P. Iniciativa per Catalunya G. P. d’llsquerra 
RepuhIicans. 
Rcsposta a la pregunta nr. 671 1. Prcsenhci6: Conse- 
ller dc Herieslar Social. 
Resposta a la pregunta nr. 6286. I’rcseiitacjd: Consc- 
lier de hiestar  Social. 
Rcsposta a la prcgunta nr. 628s.  Presenlaciri: Conse- 
ller. de Bencstnr Social. 
Itespostii il la pregunta nr. 6577. Presentaci6: Conse- 
ller CIC Benestar Social. 
Resposta ;i la pregunta nr. 6636. I’rcscntacih: Coiise- 
ller de Benestar Social. 
I<csposta a la prcgunta iir. 7019. I’rescntacib: Consc- 
ller dc 13enesm Social. 
Resposta a la pregunta ni.. 6574. I’rescntíici6: Consc- 
ller de Benestar Sucjal. 
Pregunta al Consell Exccutiu, R rcspondrc pa.  escrit, 
sobre I’m~rncní~la <(quota de p m t a l l a ~  en les sales 
de cinema. Formulacih: Antoni Dilltnau i Rihalta, 
del C i .  Snci;dista al Parlament de Culalunyn. 
Prccgunta al Consell Excculiu, a respondw per estrií, 
sobre Ics sslcs tlc cincriia afectadcs per expedients 
Icliicionats amb l’anomcnada q u d n  de pantal lm. 
Fcirrnulaciil: Anloni Dalmau i Ribaltn, del Cr. Socia- 
lista al Parlamcnt de Catalunya. 
l’regiinta nl Conscll Executiu, fi  rcsliondre per escrit, 
sabre, els graus d’ incompliment de I’anomenndn 
quola  de pnnlallan de les sales H Ics quals s’hn in- 
m n t  cxpedient. Rmnulacih: Anloni Dalmau i kibnl- 
tn, del G. Socialista i11 Parlaincnt de Catalunya. 
l’rcgitnta nl Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la intcipreraci6 qric cl Servei dc Cinematogra- 
fia i Vidco I’n rlc l’annmenada uquota ric pnntallaw 
hrrnulaci6: Antorli Dalmau i Iiibidt;i, rtcl G. Socjíi- 
Iista al I’atlnment de Catalunya. 
I’regt~~~lii al Consclt Executiu, u respondrc pcr es- 
crit, sobw els motius pels quals no s’iiiconren expe- 
dients relacionats amb l’incomplimcnt de la uquotil 
de pantallao cls anys antcrion al 1993. Ibrmulaci6: 
Antoni Dalman i itibaita, del G. Socialista al Piirla- 
ment de C;italunya. 
Itclirada dc la iiiterpellaciil al Conscll Executiu nr. 
7158. Present;iciri: C. P. Popular. 
Inrerpcllncid al Consell Executiu sobre et garnnti- 
nient del submnistrarncni clkclric en qualsevol siwa- 
ci6 mclcoi’olbgicn. Prcsentncib: G P. hpular.  
Preguntii al Consell Executiu, R respondre oralmcnt 
en  el Plc, sotire les riiuns per les quals el conscllcr de 
Culturii no assistí ii una recuni6 convocada pcl mi- 
nistre dc Cuiturfi cl 9 de marq dc i 993. Anunci: G .  I’. 
Popular. 
Pregunta a1 Consell Excculiu, a respondrc: per escrit, 
sobre la liquidoció dc les aliortacions ecoiibtniqites 
dcl Govern al Patronal Municipal d’Esculcs Rressol 
dc Mittarb (Míiresmc). Fonnulacici: Víctor Ros i Ca- 
SHS, del G. P. Poplar. 
Prcgunta nl Consell Executiu, i i  i-espclnthc per escrit, 
s d m  la rccaptució en conccptc de cabines iclefbni- 
qucs ii la prcs6 de Girona durant la gcsti6 dc I’ante- 
rior administrador en comparacici ainh l’actual. 
Pormiilaci6: Jusep M. Reguant i Crili, del G.  P. d’Es- 
quecríi Repuhlicana de Catahnya. 

XS81 

8582 

8583 

HSK4 

8585 

HSXh 

85H7 

HS88 

8589 

10-03 

10-03 

10-03 

10-03 

10-03 

10-03 

10-0.7 

10-03 

10-03 

l’regiinta al Consell Exccutiu, R rcspondrt: pcr escrit, 
wbrc l’aplicnci6 dc la ILlej d’incompatibilitals ii lli 

presó dc Gironil. Pormulaci6: Josep M. Rcgiinnt i 
Gili, dd: G. I’. cl’Esclucrt;i Republicana de Cataluaya. 
Pregunta al Consell Exccutiu, ;i respondre per escrit, 
s c h c  t’iidministrndor nccidenlnl de Irr presfi de Gito- 
na. Formulacii3: Josep M. Rcgiiaiit i Gili, dcl G. I’. 
rl’ Esquerra Repuhlicana de Ciltaluny;i. 
Pregunta al Conscll Executiu, a respondre pcr escrit, 
sohrc cls metodes cmprats pel director de In pics6 de 
Girona. Formulació: Juscp M. Regiiant i Giti, del G .  
1’. d’Esquerra Rcpiihlicana dc Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sohre l’nplicaci6 del Rcgliinicnt dc centres pcnitcn- 
ciaris R la pi-& dc Girona. FominlacicT: Joscp M. 
Rcguant i Gili, del G. P. d’Esqirerra Republicana dc 
Calalun ya. 
Pregunta al Consell Executiu, n. respondre per escrit, 
svhre la rlcstin;ici6 d’una caixa forta que cs t i  cons- 
truint \in intern ii la presó dc Girona. Fonnalaci6: Jo- 
sep M. Reguaiil i Gili, del G.  I’. d’Esqiierm 
Ffepublicmt de Catalunya. 
I’regunla al Clonsell Executiu, n rcspondre per cscrie, 
sobre un pmjcctc del Ministeri d’Obres Públiques i 
Triinsportu de reordenació de les zoncs de Ja plat,ja 
del Miracle i CIC I ’  Armbassad:~, ;i Tíirragonn. Ihrrnu- 
lacirj: Jordi Portabdia i Calvetc, tic1 G. I’. d’Esquerra 
Rcpubljcnna dc Gntalutiya, amb un alirc diputat. 
Pregunta RI Consell Executiu, a respondre pcr escrit, 
snhic si cap depuradora installada ei1 el curs del riu 
Besbs disposa de tractament hidbgic. Formulació: 
Jordi Portahella i Cnlvete, del G. P. ri’Bsqucnu Re- . 
publicana de Cataluny;i. 
I’reguntii al Coiwll Exccutiu, a respondre per escrit, 
sobre si 1’Index Ampli ficat de Qualitat d’ Aigiin in- 
clori mbtorles de valoraciri biolbgica. Fomiiil;lcid: 
Jordi Porlabella i Calvetc, del G. 1’. d’Bsquerra Re- 
puhiicana de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, ii respondiu: per escril, 
sobre els criteris emprnls per tiiesumr la contarnitia- 
cirj utrnost“ccn i sohir: les instatllacions qric hi s6n 
derlicndcs. Fmnulacici: Jordi i’ortnbclla i Calvcic, 
dcl G. il. cl’Esquerra Itepuhlicana de Caldunya. 
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4.55.15 Con vocathics - 

s~ss id  PLEN~RLA NOM. 26 

CONVOCADA PER AL DIA 17 DE MARC DE 1993 

PRESIDkNCIA DEI, PARLAMENT 

D’acord amb els articles 50, 62.2 i concordants dei Re- 
glament, es convoca les senyares diputades i els senyors di- 
putats a la sessiij del Ple del Parlament quc s’obrirh el 
propvinent dia 17 de marq de 1993, a Ics 10’30 hores, amb 
l’ordrc del dia següent: 

1. Presa en consideració de la Proposta de resolució per la 
qual s’acorda dc presentar a la Mesa del Congres dels Dipu- 
tats la Proposició de llei de modificaci6 de 1’article 37.2 dc 
la Llei de 1’Estat 811980, del 1 O de marr;, dc l’cstatut dels 
treballadors, prcsentada pel G .  P. d’hiciativa pcr Catalunya 
(Reg. 333) (BOPC, 2,36). 

2. Presa cn consideració de la Proposta de resoluci6 per 
la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dcls 
Diputats la Proposició de llci de modificaci6 del rkgim de 
festes cstablert en l’article 37.2 de la Llei de 1’Estat 
811980, dcl 10 de mar$, dc l’estatut dels treballadors, pre- 
sentada pel G .  P. dc Convergbncia i Unilj (Rcg. 1513) 
(BOPC, 16,730). 

3. Presa en consideraci6 dc la PropdsiciÓ dc llci de modi- 
ficaci6 de la Llei 311988, del 4 de maq, de protccci6 dels 
animals, presentada pel G. P. d’Esquema Republicana dc 
Catalunya (Reg. 1469) (BOPC, 16,7 18). 

4. Presa en cansideraci6 dc la Proposici6 de llei de modi- 
ficació de I’article 4.2, lletra a), dc la Llei 311988, del 4 de 
mar$, c k  protecci6 dels animals, presentada pcl G. Popular 
(Reg. 1518) (BOPC, 16,719). 

5. Presa en consideració de la Proposta de modificaci6 
dcls articles 48.1 i 59.2 del Reglament dcl Parlament, pre- 
sentada pel G. l?. d’Esquerra Rcpublicana de Catalunya 
(Rcg. 6365) (ROPC, 70,4.413). 

6. Presa en consideraci6 de la Proposici6 de llci sobre la 
declaraci6 de persones en les comissions d’invcstigaci6, 
presentada pel G .  P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(Reg. 6366) (BOPC, 70,441 O) .  

7. Proposta dc resoluci6 pcr la qual es crea una comissi6 
d’estudi de la revisi6 i l’aplicaci6 dcl Pla de seguretat de les 
quimiques de Tarragona (Plascqta), presentada pels G. P. 
d’hiciativa per Catalunya, d’Esquerra Republicana de Cata- 
lunya, Popular i G. Socialista al Parlament de Catalunya 
(Reg. 7820) (BOPC, 87,5257). 

&. Proposta de resolució per la qual es crca una comissió 
d’cstudi dc la rcvisi6 i I’aplicaci6 del Pla de seguretat de les 

’ 

quimiques de Tarragona (Plascqta), prcscniada per m6s 
d’una cinquena part dels diputats del Parlament, del G. P. de 
ConvcrgEncia i Unici (Rcg. 7844) (BOPC, 87, 5258). 

9. InterpeHaci6 al Consell Exccuiiu sobrc la politica rlc 
joc, que formulara el diputat Sr. Josep M. Sala, juntarncnt 
amb dos altres diputats del G. Socialista al Pmlamcnc de Ca- 
talunya, a tramitar pel procediment d’urgkncia (Regs. 8079 i 
8657) (BOPC, 90,5427; 92,5593). 

I O. Tntcrpellació al Consell Executiu sobrc la. política dc 
joc, que fomularh el diputat Sr. Joan Saura, del G. P. d’hi- 
ciativa per Catalunya (Reg. 6609) (BOPC, 70,4426). 

11. Jntcrpel~iació al Consell Executiu sobre el patrimoni 
arquitectiinic de Catalunya, yuc formular& el diputat Sr. 
Joan Ferran i Serafini, juntamcnt amb un altrc diputat del 
G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 7234) 
(BOPC, 82,5002). 

12. Interpel.lczci6 al Consell Executiu sobre la garantia de 
les seccions de crkdit de les coopcratives de Catalunya, quc 
formular& el diputat Sr. Ramon Vilalta i Oliva, juntament 
amb dos altres diputats dcl G. Socialista al Parlament de Ca- 
talunya (Reg. 7235) (BOPC, 87,5262). 

13. Interpel-laci6 al Consell Executiu sobrc la política gc- 
neral pel que fa a la contaminació atmosfkrica de Catalunya, 
quc formular& el diputat Sr. Rafael Madueio i Scdano, del 
G. Socialista al Parlamcnt de Catalunya (Reg. 7237) 

14. hterpcHaci6 al Conscll Executiu sobre la política de 
relacions laborals, que formularh cl C .  P. de ConvergEncia i 
Uni6 (Rcg. 7393) (BOPC, 82,5004). 

15. Interpel4ació al Consell Executiu sobre el Pla de salut 
dc Catalunya, quc formularh In diputada Sra. Maitc Utgés i 
Nogubs, juntament amb un altre diputat del ti, Socialista al 
Parlament de Catalunya (Reg. 7457) (BOPC, 84,5116). 

16. ZnterpeI*laciÓ al Consell Executiu sobrc cl complitncnt 
de les seves obligacions fiscals envers els ajuntaments, quc 
formulara el diputat Sr. Antoni Farres, del G. P. d’hiciativa 
per Catalunya (Reg. 67 1 5) (BQPC, 75,47 18). 

17. Moció subsegüent a la interpcHaci6 al Conscll Bxecu- 
tiu sobre la política econbrnica davant l’actud situació de 
I ’  agricultura a Catalunya (Reg. SOSX), presentada pcl dipu- 
tat Sr. Joscp Ignasi Llorens i Torres, dcl G. P. Popular (Reg. 
8360) (SOPC, 92,55903. 

18. Moció subseglicnt a la interpcklació al Consdl Execu- 
tiu sobre la politica del Departament de Rcnestar Social en 
relaci6 amb els ajuntaments de Catalunya (Reg. 5822), pre- 
sentada pel diputat Sr. Xavier Soto i Cortés, juntament amb 
un altre diputut del G .  Socialista al Pariament dc Catalunya 
(Reg. 8285) (BOPC, 92,5588). 

19. Moció subsegüent a la intcrpelJaci6 al Consell Execu- 
tiu sobre política dc joventut (Reg. 6585), presentada pel G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 835 1) 
(BOPC, 92,5589). 
20. Moció subsegiient a la intterpcllacih al Consell Execu- 

tiu solm Ics energies alternatives (Reg. 66831, presentada 
pel G. P. d’Esquma Republicana de Catalunya (Reg. 8369) 
(BOPC, 92,5593). 

I 

(BOPC, 82,5003). 
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21. Preguntes amb resposta oral. D’acard amb E’articic 
133.3 del Reglament es fa  avinent que scran substanciades a 
les 16 h o m  del dia 18. 

PaIau del Parlament, 12 de marq dc I993 

Joaquim Xicoy i Rassegoda 
Presidcnt del Parlamcnt dc Catttalunya 

Comunicacions dels grups parlamentaris 
- I _ ~  ~ - _ _ -  4.67. 
i dels diputats 
I-.-- ”-- 

SOLLICITUD DE COMPAREIXENCA 
DEL SECRETARI. GENERAL DE LA 

PRESIDkNCIA DAVANT LA COMISSI6 
DE POLiTICA CULTURAL, PElZQUk 

INFORMI DE LES ACTIVITATS 

PREVISTOS 8 HI? EN CURS DELS 

ACTUALMENT A PRI!=SIDhCI[A 

REGULARS I I ~ , S  P m m j E c m s  

DIVERSOS cmrms ADSCRITS 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTAR1 
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
(Rcg. 8247 I Tramesa a la CPC: Mcsa del 09.03.931 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joscp-Lluis Carod-Rovira, corn a Portaveu del Grup Par- 
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb l’article 4.0 del reglament de la Cambra, soklicita la 
cornpareixdnqa, davant la comissi4 de Pol itica Cultural del 
Parlament, del Secretari General de la Prcsidkncia pcr tal 
d’informar els grups parlarncntaris de les activitats regulars 
i dcls projcctcs previstos o be en curs dels distints centres, 
d’índole diversa, adscrits actualment a Prcsidhcia. 

Palau del Parlament, 2 dc marq de 1993 

Josep-Llu is Carod-Rovira 

SOL4AICITtJD DE COMPAREIXENCA 
DEL DIRECTOR GENEIUI, DE 

POLiTICA LTIVGUISTICA 

CULTUMI,, PERQUk INFORMI 
DE LA STTUAUb ACTUAL 1 EL 

CULTURA ARANESES 

DAVANT LA  COMISSI^ DE POLÍTICA 

IqOMENT DE LA LLENGUA I LA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
D’ESQLJERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
(Reg. 3248 I Tramesa R la CPC: Mcsa del 09.03.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep-Lluis Carod-Rovira, com a Portaveu del Grup Par- 
lamcntati d’ Esquerra Rcpublicma dc Catalunya, d ’ acord 
amb I’article 40 del reglament dc la Cambra, sol*licita la 
carnpareixcnG3 del Director General dc Politica Lingüística, 
davant la comissió de Política Cultural dcl Parlament, per 
fer conkixer cls grups parlamentaris la situaci6 actual de la 
Plcngua i la cultura arancses i les accions de foment d’aques- 
tcs quc el govern duu a terme, en I’actualitat, o be preveu eic 
cara al futur corn a projectes a realitzar. 

Pulau dcl Parlarncnt, 2 de m q  de 1993. 

Josep-Lluis Carod-Rovi ra 
Portaveu del G .  P. &ERC 
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SOIAJICITUD DE COMPAREIXENCA DE 
DIFERENTS ESPECIALISTES RELACIONATS 
AMB EL LLENGUATGE DE SIGNES DAVANT 

LA COMISSI6 D’ESTUDI DE LES 

LLENGUATGE DE SIGNES, PERQUlk 
INFORMIN DELS; ASPECTES SOCIALS, 
LINGf%TlCS I HISTbRICS REFERITS 

AL DIT LLENGUATGE 

DIFICULTATS DE LA UTILITZACI~ DEL 

PRESENTADA PELS DIPUTATS SRS. JOSEP L L U h  
CAROD-ROVIRA, DEL GRUP PARLAMENTARI 
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA; 

ROSA RARENYS, DEL GRUP SOCIALISTA AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA; JOSEP CURTO, 

DEI, GRUP PARLAMENTARI POPULAR; 
ANTONl FARRgS, DEL GRUP PARLAMENTARI 
D’INICIATIVA PER CATALUNYA I CONCEPCIÓ 
TARRUELLA, DEL GRUP PARLAMENTARI DE 

CONVERGBNCIA I UN10 
(Reg. 8350 I Tramesa a la CELS: Mesa dei 09.03.93) 

A LA MESA DE LA COMTSSI6 D’ESTUDT 
SOBRE EL LLENGUATGE DE SIGNES 

Els diputats sotasignants, d’acord amb el que es dctcrmi- 
na a l’article 40. I scgon del Rcglament de la Cambra, soldi- 
citcn que la Comissió d’Estudi sobre Llcnguattge de Signcs, 
acordi demanar la cornpareixcnp de les segücnls persones: 
- Rosa Ma. Boldú Menasanch (Delegada d’ensenyarnent 

dc la FE.SO.CA) 
- .lat5 Ma Segimón Valentí (J3nfcssor dc llenguatge dc signes) 
- Encarna Muñoz Chamorro (Professora de llenguatgc de 

- Pcpita Cdillo Vicente (hfcssora de Ilenguatge de signcs) 
- Ma. Carmen Gonzhlez Martín (Professora de llenguatge 

- Mercedcs Calafell Carrasco (Professora de 1 lenguatge 

- Ma. Angeles Rodríguez Gonzfdez (lingüista) 
- Sebastiin Montesinos Andrés (President dc la 

- Sebastián Montesinos Garcia (Gerent de la FESO.CA) 
- Felix Jesús Pinedo Peidro (Doctor Honoris Causa Uni- 

- Director dcl Ccntre Fannaudiolbgic de I’Ajuntarnent dc 

- Elena Matei Sanges (Associació Sords-Muds de Sabadell) 
- Representant dels CREDA del Departament d’ Enscnya- 

Per informar de tots aquells aspectes socials, lingiiístics, 

signes ) 

de signes) 

de signes) 

FE. S O .CA) 

versitat Gallaudct College) 

BZUCdOIM 

ment de la Generalitat. 

histbrics, etc. referits al llenguatge cle signes. 

Paiau del Parlament, 4 de marq de 1993 
Josep Lluís Card-Rovira, ERC; Rosa Barenys, PSC; Josep Cur- 
to, G. Popular; Antoni Fanés, TC i Concepció Tarmella, CiU 

4.70. Comunicacions del president 
de I la Generalitat 4 del Govern 

ENCARREC DEL DESPATX DEL CONSELLER 
DE TRERALL AL CONSELLER DE .TUSTíCXA 

{Reg. 8 4 7 )  

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

Molt Honorable scnyor Joaquim Xicoy i Rasscgoda 
President dcl Parlament de Catalunya 

Molt I-Tonorable President, 
Dc conformitat amb el que estableix I’article 63.d) dc la 

Llci 311982, de 25 de marg:, del Parlament, del president i 
del Consell Executiu de la Generalitat, em plau donar-vos 
comptc quc durant 1’absEncia del conscllcr de Treball, se- 
nyor Ignasi Farrercs i Rochaca, des del dia 8 fins al 12 dc 
m q  dc 1993, s’cncarregar8 del dcspatx del seu Departa- 
ment el conseller de Justícia, senyor Antoni Isac i Aguilar. 

Ben cordialment, 

Barcelona, I de marq de 1993 

Jordi Pujol 

DECRET 4613 993, DE 26 DE FEBRER, 
D’ENCARREC DEL DESPATX DEL CONSELLER 

DE TREBALL, SENYOR IGNASI PARRERES T 
BOCHACA, AL CONSELLER DE JUSTÍCIA, 

SENYOR ANTONI ISAC I AGUILAR, DES DET, 
DIA 8 FINS AL DIA 12 DE MARC DE 1993 

Vist que e1 conseller de Treball ha d’abscntar-se dc Cata- 
lunya dcs dcl dia 8 fins al dia 12 de marq de 1993, amhd6s 
inclosos, cal encarregar el despatx del seu Departament a un 
altrc conscller. 

AtEs el que estableix l’articlc 63.d) dc la Llci 311982, de 
25 dc inarq, del Parlament, dcl president i dcl Consell Exc- 
cutiu dc la Generalitat, 

DECRETO: 

Article Unic 

Durant l’abskncia del conseller de Treball, scnyor Ignaqi Fa- 
rrcres i Bochaca, dcs dei dia 8 fins al dia 12 dc mwq de 1993, 
ambdcis inclosos, s’cncarregark del despatx del scu Depdrk- 
ment ei conscller de Justicia, senyor Antoni lsac i Aguilar. 

Barcelona, 26 dc febrer de 1993 

Jordi Pujol 
President de la Generalitat dc Catalunya 
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AL PRESIDENT DEL PARIAMENT 

Moli Hhlc. Sr. Joaquim Xicoy i Basscgoda 
Prcsideni de1 Parlament de Catalunya 

Molt Ilonorablc President i amic, 
D’worcl amb I’articlc 138 dcl Reglamcnt del Parlament 

dc Catalunya, us soldicito la convocatbria de la Comissi6 de 
Política Social d’aquest Parlatnent, amb I’abjcctiu de poder 
cornpar&ixcr en sessiri informativa per tal de presentar el Pla 
de Salut de Catalunya. 

Ben cordia lmcn t, 

Barcelona, 4 de.maq de 1993 . 

Rectificacions nl BOPC núm. 87, pAg. 5267, seccia 
455.05. 

Ert les reunions tingudes el dia 17 de febrer s’ha d’in- 
cloure: 

Ple del Parlament 
Sessi6 nhn, 23. I [ 10.07 - 20.171 
I .  Proposla dc la Mesa i de 13 Junta dc Portaveus de tramitar en lectura hii- 
ca la I’roposici6 de llci sobre l’hininc Iiacional de Catalunya (Reg. 6442) 
(ROPC TO, 4410). Aprovscici. 
2. Dictamen de la Comissió de Política Cultiiral sribre el Prqjectc de llei de 
liment i protecci6 dc la cultura popiilnr i tradicional i dc l’associacinniwne 
cultural (Reg. 1 127) (ROPC 80, 4948). Aprovncili. 
3. Dictamen de la Comissiri d’lndilstria, Energia, Cmici-q i l’urismc sobre 
el Projecte de llei de 1’Bstatzlt del consumidor (Reg. 3546) (HOPC 81, 
4962). Aprovació. 
4. Proposició de llci de cornpethcics per B l’iiprovació dels plms 11rhil11i~- 
tics (Reg 269). (i30Pc12, 27) Rebuig. 
5. Proposicib de llci sobrc incompatibilitats dels alts chrrecs del Govern rlc 
Ta Generalitai (Reg. 4435). (ROPC 47, 

6. Proposiciii de llei sobre la creaci6 d’un registre d’intercssm dels alts CA- 
mecs del Gnvcrn de la Gcneralilat (Reg. 4436) (ROPC 47,24451. Rebuig. 

2442) Retirada. 

En les reunions tingudes el dia i8 dejehrer x’hn d.’in- 
cloure: Xavier Trias 

4.95. Rectificacions ner error tEcnic 

Rectificaci6 a1 BOPC niim. 58,  phg. 3379. 

On diu: <<Procediment relatiu CI 1 ’Informe de fisculitmcid 
SCF-O6 SM/92, stihre Iu comptabilitat electoral correspo- 
nent IJ les eleccions al Purlanient de Catalunya celebrades 
el 1 5  de marc de 1992)). 

Ha dc dir: c~Pso~~ostu de v-esnlucici per Iu qual s’apmva 
l’hfiirme de jiscalitzuciri SCF-Utí SM/92, sohre Iu cnmptu- 
bilitat alectcrrd corresponent 1x les eleccions ui Pcrrlament 
de Cutulunya celebrades el 15 de  mar^ de 1992,) 

PIC del Parlament 
Scssi6 núm. 23.2 [ 10.09 - 20.431 
7. Preguntes. Suhstnnciaci6. 
S .  Presa en consiclcraci6 de la Proposta dc resolucirj per la q u d  s’acortla de 
prcscntar ii la Mesa del Congrbs dcl:: Diputats la Proposiciri dc llei dc mo- 
dificacih de la Llei orghnica 5/1984, del 25 de maig, dc comparcixcnp k t -  

v m t  Ics comissions d’invcstigwih dcl Congrés i del Senat o d’;irnbducs 
cambres (Reg. 6179) (ROPC hS, 3941). Aprovaciti. 
9. Interpeflnci6 al Consell Executiu sobre el millorament dcl sistema de fi- 
nnnqament a Catalunya (Reg. 7503). (BUPC 82,5004) Substanciacirj. 
1 O. Interpcklació ai Consell Executiu sohrc la politicn rcgional europea 
(Reg. 7518) (130PC 82,5001). Substnnciacici. 
1 1. Interpcl.Iaci6 u1 Consell Exccutiti sohrc I;t reestructuracih rlcl scctor 
cooperatiu agrari a Catalunya (Regs. 7233 i 7Sd6). (BOPC R2, 5002) Subs- 
tsnciaci6. 
12. Intcrpellnci6 al Consell Executiu sobre el cinccr (Reg. 4941 ) (ROPC 
53,3080). Suhstancincici. 
13. Interpeliaci6 al Consell Executiu sobre I’assistbncia psiquihlrica (Reg. 
5048) (BQl’C 53, 3080). Suhslanciaciri. 
14. Interpellacih al Conscll Executiu sobre la puliticu de forniaci6 prnfcs- 
sionnl ocupacional (Rcg. 5900) (BOPC (31, 3659). Substanciaci6. 
15. Interpellaci6 al Consell Executiu sobre la política universiliria (Reg. 
5999) (ROPC 62,3780). Subst;incinció. 
16. InterpeIlaci6 al Consell Executiu sobre el finanqament dels niunicipis 
de Catalunya {Reg. 5680) (ROW 58,3394). Suhstanciacih, 
17. Intcrpel-laci6 al Consell Executiu sobre l’aplicaci6 de la rcfmma dels 
ensenyaments obligatoris (Reg. 6584) (BOPC 70,4425). Subslanciaci6. 
18. Interpcklaci6 al Cansell Executiu sobre la cdiesi6 social (Rcg. 6638) 
(I3QPC 70,4426), Substnnciaci6. 
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5.  ~NDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou les referencies de tots cls docuincnts cn tramitació 
i iramiiais cn cl període dc sessions actual, excepte les prc- 
guntes, i dels relatius als proccdiments davant ei Tribunal 
Constitucional (secci6 4.87). 

Claus 
(0) Text original entrat al Parlament (corresponent al 

nlimero de registre d’cntrada que figura abans dc 
cada titol) 
Tnforme de Ponkncia 
Dictamen de la Comissi6 
Text aprovat pel Plc dcl Parlament o per la Comissi6 
per dclcgació d’aqucll 
Rebuig del document 
Rctirrtda o decaiment del docurncnl 
Control del compliment de resolucions i de mocions 
Csmplimcnl de resolucions i de mocions 
Acord de compareixenqa 
Demanda per la qual s’interposa recurs 
Ailegacions que íormula el Parlament 
Sollicitud dc Diclarnen al Cansell Consultiu 
Esmcncs presentades pcls Grups 
Scntkncia del Tribunal Constitucional 
Dictamen dcl Consell Consultiu 
Rectificacions per error tkcni c 
Acord d’interposicid de recurs 
Canvi de trami taci6 
Substanciació 
Informe del Govern 
informe de la Sindicatura de Comptes 
Jnfomie del Sindic de Grcugcs 
Trami Faci6 

Sigles de Ics comissions parlamcndries quc tramiten O han 
tramitat els textos: 

ICQAGI 

ICJDf 
/CEF/ 
/CIE1 
/CARP/ 
/CPT/ 
JCPCl 
ICPSI 
/CSGl 
ICRf 
ICEDI 
ICGIl 
/CRTl 

lCSCJ 
/CIC/ 
ICSCEl 

fCSJBI 

ICEPHI 

IC s D FI/ 

/CEIT/ 

/CELS/ 

ICTMI 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 

i .01. Lleis i altres normes 
1.01,Ol~ Lleis 

APROVAT o CLOSES EN LA FOKMULACI~ 

- Llei de pressupostos de la Generalitat de CatuLunya per 
al 1993. /CEF/. BQPC, 51, 2685 (O i T); 53, 3046 
(Rect.); 55, 3173 (E); 58, 3374 (Rcct.); 59, 3426 (T i PI; 

75,4732 (Rect.). 
Llei de l’hirnne nacinna! de Catalunya. BOPC, 70, 4410 
(O i T); 75,4707 (T); DSPC-P, 41 (A); BQPC, 86,5199 
(A). 
Llei de foment i proteccici de la cultura popular i tradi- 
cionul i de I’associacionisme cultural. ICPCJ. ROPC, 12, 

61,3682 (D i E); DSPC-P, 39 (A); BOPC, 67,4045 (A); 

- 

Comissi6 d’Organitxaci4 i hdministracih dc la 
GencraEitat i Govern Local 
Comissi6 de Justícia, Drct i Seguretat Ciutadana 
Comissió d’Economia, Finances i Prcssupost 
Comi ssi6 d’lnddslria, Encrgin, Comerq i Turisme 
Comissió d’ Agricullura, Ramadcria i Pesca 
Comissió de Politica Territorial 
Comissi6 dc Politica Cultural 
Comissi6 de Política Social 
Comissió del Síndic de Greuges 
Comissió de Reglament 
Comissió dc 1’Estatut dcls Diputats 
Comissió de Govern Interior 
Comissi6 de Control Parlatnentari de l’Actuaci6 
de la Corporaci6 Catalana dc lihdio i 
Televisió i de Ics Empreses Filials 
Comissi6 de la Sindicatura de Comptes 
Comissi6 d’ínvestigaciri sobre ct Cas Casinos 
Comissió de Seguimcn t del Rocés d’hkgració 
dc Catalunya a la Comunitat Europea 
Comissi6 de Scguimciil dcls Jocs Olírnpics 
de Barcelona del 1992 
Comissi6 d’Hstudi del Pla Hidrolbgic de les 
Conques Interncs de Catalunya 
Comissi6 dc Seguiment dcl Pro& d’Equiparaci6 
Dona-Home 
Comissió d’Estudi sobre la Situaci6 a Catalunya 
de la Immigraci6 de TrcbaElariors Estrangcrs 
Comissi6 d’Estudi de les Dificultats de la 
Ulilitzaci6 del Llcnguatgc dc Signcs 
Comissi6 sobre la Problemilica dcl Tcrccr Món 

498 (O); 14,609 (T); 1 9,862 (T); 26, 1 196 (T); 34, 1544 
(T); 39, 1763 (E); 41, 1868 (E); 47, 2441 (T); 55, 3172 
(T), 65, 3921 (T); 75,4694 (T); 77, 4802 (P); 80,4948 
(D i E); 82, 4985 (Rect.); 84, 51 10 (Rcct.); DSPC-P, 41 
(A); ROPC, 86,5200 (A); 90,5440 (Rcct.). 
Llei de ¡’Estatut del consumidor. /CIE/. ROPC, 37, 1727 
(O); 41, 1868 (T); 47,2442 (T); 52,2991 (E); 55, 3373 
(T); 74,4662 (P); 75,4694 (T); 81,4962 (D i E); DSPC- 
P, 4 I (A); BOPC, 86,5204 (A). 

- Liei del sistema bibliotecari de Catuluna. ICPCI. 
BOPC, 12, 490 (O); 14, 609 (T); 19, 862 (T); 26, 1196 

(T); 55, 3142 (T); 68, 4347 (T); 75, 4493 (T); 80,4398 
(P); 84, 51 10 (Rect.); 86,5216 (D i E); DSPC-P, 43 (A); 
BOPC, 92,SS 11 (A). 

- 

(T); 34, 154-4 cr), 37, 1727 (T); 41, 1860 (E); 47, ~ 4 - i  
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1.1 O .  Resolucions 

Hesolucid I O/IV del I’arluanaent de Caralunyn, stibre l’cdc- 
cirj políticu i de govern en tnat2ria d’a,qriculturu. BOPC, 
18, 799 (O); DSPC-P, 9 (A); HOPC, 18, 793 (A); 21, 
101 1 (CCRM); 72,4617 (7’). 
Resolucici .WlV del Pnrlaxneni de Catalunya, sobre Iu 
recollncnciri dels trebulludors de lu Paperera Riem, SA2 
r k  Ripoll. /CIE/. BOPG, 29, I307 (O); 35, 1594 (T); 4 1, 

5266 (FG). 

ooníinuht del prrice‘s p r o d t A u  d’Erkimiu a Camlunya. 
/CIE/. ROPC, 34, 1558 (O);  35, 1604 (T); DSPC-C, 20 

iiestiiuciri 3WIV del Purlament de Catalurryyrr, sohre e l  
Museu de Joguets, de Figueres. (Regs. 15#8, 2474 i 
2935). ICPCI. ROPC, 18, 821 (O); 29, 1308 (O); 32, 
1461 (O); 21, 987 (T); 34, 1549 (T); 35, 1595 (T); 3, 

BOPC, 47,2430 (A); 90,5430 (IG). 
Kesolucid 3 W V  del P d m e n t  dt. Cutulunya, sohrrr la 
sitiiucici de In inflkwia a Cutalwtya. IPlcl. BOPC, 47, 

5596 (IG). 

injbrmaoiri rdativu u Andreu Nin contivrxuda en els ur- 
xius de Klissilx. /CPC/. BOPC,21, 992 (O); 35, 1585 (T); 

Resolucid 52hV del Pwlumeni de Catalwyu, sohre lu irt- 
troducciri d d  terme NCUVL~X en el%~ ciicciottaris, /CARPI. 
BOPC, 29, 13 19 (O); 35, 1602 (T); 58,3380 (T); DSPC-C, 
37 (A); BOPC, 62,3768 (A); 78,4853 (IG). 

s’aprovcn E I  Compte G e n t d  de lu Genemlitat de Guru- 
lu~iyo mrrespmeizí u l’exercioi dei 1990 i I’hfonne de 
lu Sindicutum de Comptes. / C S U .  IIOPC, 46, 2103 (T); 
53,3056 (7’); 62,3773 (T i 13); RSPC-P, 39 (A); BOPC, 
68,4340 (A); 70,4443 (Rect.). 
Kesoluaid 5YIV del Parlamem de Cotahm~yu, per la guul 
es designa el Sindic de Gmuges, adoptuh pel Ple del 
1Jrrrlurnent el dia 27 de gener de 1992. DSPCP, 40 (A); 
UOPC, 75,4692 (A). 
Kesollrcid 51i/lv del ~ar~arnent de Ccrtakinyu, per  10 QUUL 

s’umrdu d ‘irzterposur recurs d’inconstitlrcionaiilut crin- 
íru le Llei orKljnl’r:a 5/1Y92, del 29 d’ncíuhl-c, de rqulu- 
ciri del tructurnent nutornatitml de ics duks  de clr‘ruoter 
personal, udoptuh pel Ple del Purlament el din 27 úc 
fimer de 199-3 (Recurs: HOPC, 75/IV, 4725). DSPC-P, 
40 (A); BOPC, 75,4692 (A). 
Resnilrcirj S7/W dei Purlament de Catalunya, sobre la 
contirzui’tat de E ’activitat jirhrii de 1 ’emprew Inútistt-ica 
IJiirés. /CIE/. BOPC, 43, 1960 (O); 45, 2070 (T); 49, 

Kesolucin’ 5WIV de1 I’urlummt tic Catalunya, s i h c i  la 
convocuthria de ku tlrula del t2xtil. /CIE/. E30PC, 49, 

-- 

- 

1871 (T); DSPC-C, 20 (A); BOPC, 47, 2429 (A); 87, -- 

- Kesoluciri 37/JV del I-’m+iument de Cutulunyu, sohre la 

(A); BOPC, 47,2430 (A); 87,5266 (IG). - 
- -. 

- 

1604 (T); 41, 1869, 1872 i 1873 (E); DSPC-C, 21 (A); 

2447 (O); DSPC-P, 25 (A); BOPC, 49, 2561 (A); 92, - 

- Xesihui i i  42/IV del Pariument de Crmluriyu, sobrc la 

DSPC-c, 24 (AS; ROPC, 52,298 i (A); 72,41;23 cr). 
-- - 

- Resolmiri 54/W d d  Parlument de C(itulunya, per ia qual 

- 

-.I 

-- 

-- . 

- 

- 
- 

2590 (‘r); DSPC-C, 43 (A); ROPC, 84,5101 (A). 
_- 

2598 (0); 53, 3os9 (rr); DSPC-C, 43 (A); ROPC, 84, 

creaciri dincupacid, /crw. BOPC, 49, 2599 (01; 53, 

5101 (A). 
Kesolucid 59/IV del I-’wluttiení de Cutallmnyii, sobre Icr 

3060 (T); DSI’C-C, 43 (A); ROPC, 84,5202 (A). 
Kusollrciri 6 I/IV del Pcrrlurnerit de Cutdurzycr, ,whm les 
priorituts íl‘acci6 dei Govern cm mmti‘riu de d r o ~ o d ~ p e i i -  
rl2nciu. CPSI. BOPC, 45, 2075 (Q); 49, 2593 (T}; 78, 

Jksaluciri 624V del Pclrlummt de Cutalunya, snhrri l ( ~  
dlfusid de1 codi de ctinciucta envers 1 ’nssetiument sexuíri 
eiu!uhomt pel Pnrlament Europeu i el Consell de Minis- 
tres d’FJuropn. /CFS/. BOPC, 62, 3777 (O); 65,  3938 

Kesoducirl 6 3 m  del I+dumenf de Cutaluyu, sobre /U 

presentuciri d’un projecte de llei q w  reguli i ’experirneri- 
tucici amh animds vius. /CARP/. BUPC, 62, 3778 (O); 

Resollroici W I V  del Pariurmení Clr! Catcdunyu, sohw 
l’arnpliucid de l’homri dels trem de rodalia de  Iu líriiu 
Rurcelona-Sant Vicent: de Culders. /CPr/. BOPC, 43, 
1958 (O); 45, 2069 (T); 49, 2588 (T); 68, 4,352 {Tj; 

liesrilucid fis/IV del Parlclment dc Calalutzycd, sohre 
l’adcyuaciri del servei ,ferrouiari de la liitiu fiarí:elorzu - 
Sitges - Vilclnovu i Iu Geltrú - Sant VicenC de Culdrirs - 
Tarrugonu a la demanda social (If la zotza. ICM’J. . 

C, 55 (A); BOPC, 92,5522 (A). 
Resoiucih 66/W dei P m h n e n t  de Cutdunyu, per lu quul 
s’uproven la Mcmtiria d’activitats i el Ctimpie generni 
de iu Sindicuturu de Comptes, unnex u Iu ditu Meinriria, 
corrcspotwnts 0 I ‘exercici del 1991. ICSCI. BOPC, 46, 

4838 ( r r ) ;  DSPC-C, =M (AI; BOPC, 92,5520 (A). 

(T); DSPC-C, 44 (A); BOPC, 92,552 I (A). 

65,3938 (T); DSPC-C, 54 (A); ROPC, 90,5400 (A). 

DSPC-C, 55 (A); BOPC, 92,5522 (A). 

BOPC, 52,3007 (O); 53,3061 (T); 87,5238 (E); DSPC- 

2103 (T); 53,309í crl; 62,3773 (T i D); 92,5562 (01; 
DSPC-C, 58 (A); BOPC, 92,5523 (Aj* 
Xi:soluciO’ 67/IV del Purlament de Cutalunya, p e r  lu qual 
s ’aproven els infornies dc jiscalitzadd que cnntk lrr ME- 
mririu uniral de Iu Sinúiiuaturu dc Cornpres. ICSCI. 
ROPC, 4f;, 2103 (T); 53,3056 (T); 62, 3773 (T i D); 92, 

Hestilucid 6WIV del JJur/ument de Catahnyu, per lu qml 
s’í~provu 1 ’h fnrme dc ,jiscalitzaoid SCF-ori SMfi2,  sobre /u 
cimpbilitat electoral cm-rcsponent a les eleccions al Par- 
lurnent de Catalunya ctlehradeLv el 15 de marc de JYYZ, 
ICSCI. BOPC, 58, 3370 i 3401 (O i T);  92, 5565 (O); 

Resoluciri 6WIV del Parlamerzí de Catalunya, sohrt: 
I ’eviiuoici de qualsevol tructe discriminatori de la Poli- 
ciu Autonrimiau u persones per rad de llur pertiiaanCa u 
una determinuda r a p  KJD/ .  ROPC, 53,  3073 (O); 611 

KesnluciB 70/IV del Parlament de Catalunya, sobre 
1 ’assistbaciu Cle I’Admiriistrmifj als immiRra-ants que 
hagin estat ohjecte d’agressicm~.  ICJD/. ROPC, 53, 

5525 (A). 

5563 (0); DSPC-C, s8 (A); mrc, 92,5523 CA). 

DSW-C, 58 (A); ROPC, 92,5524 (A), 5610 (Rect.). 

3644 (T); DSPC-C, 60 (A); ROPC, 92,5524 (A). 

3075 (O); 60, 3645 (T): DSPC-C, 60 (A); HOPC, 92, 
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Rustilucici 71/JV d d  Purlainent de Ccrialunya, sobre el 
control dt. l 'evolucid dels esdcvenimetzts racistes i xerzti- 

C, 60 (A); ROPC, 92,5525 (A). 
Xesoluciíí 72/1 V del Purlament de Cutalunya, sobre l'oh- 
jeccid de cntzscidnciu i lu trans;#iwmacid de i'actuul mo- 

del de forces armades. ICJDI. BOPC, 70, 4420 (O); 75, 

Jbhs. ICJDI. BOPC, 53, 3076 (O); 60, 3645 (T); DSPC- 

- 

47 13 (T); DSPC-C, 60 (A); BOPC 92,5526 (A). 

1.15. Mocions 

- Mocio' l / I  V de¡ Purlument de Cutulunycc, sohre la políli- 
cu en mat2ria d'aigüea. BOPC, 10,428 (O); 12, 512 (E); 
DSPC-P, 5 (A); ROPC, 24, 601 (A); 18, 834 (CCRM); 
75,4720 (FI). 

sen vnlupamerzt integral de les terres de l'Ehre, BOPC, 
60,3656 (O); 65,3943 (E); DSPC-P, 39 (A); ROPC, 68, 
4340 (A); 70,4430 (CCRM). 
Mocirj I6/tV del Parlament dc: Cutalwiya, sobre lu polí- 
t i m  esportiva per  a les persones arnh mohiiitut redufda i 
ullres Iirnitucions. ROPC, 60, 3658 (O); DSPC-P, 39 
(A); BOPC, 68,4341 (A); 70,4430 (CCRM). 

tica regimul europea. ROPC, 87, 5259 (O); 89, 5390 

Mocio' IMIV del Parlament de Cutalmya, sobre la prc- 
vencid d d  chncer gineuolbxic i de mamu. BOPC, 87, 
5260 (O); 89, 5392 (E); DSPC-P, 43 (A); BOPC, 92, 
5527 (A). 
Mociri 1WIV del Purlament de Cafulimnya, sohre 1 'assis- 
tknciu psiquiciarica. BOPC, 87, 5261 (O); 89, 5394 (E); 

' 

- Mocid IS/ iV del Parlament de Cuialunya, sobre el de- 

"_ 

- Mncid I7//V del Purlament de Catalunya, sobre la pol,'- 

(E); DSPC-P, 43 (A); BOPC, 92,5526 (A). 
_I 

I 

DSPC-P, 44 (A); BOPC, 92,5527 (A). 

1.20. IntcrpeHacions 

494 1 

5048 

5689 

5822 

5999 

6584 

interptltiucirj al Cnnsell Ext-cutiu sobre el c h c e r .  

BOPC, 86,5213 (S). 
Interpetbcih ai Consell Executiu sobre 1 'assisttnciu psi- 
quilitrica. BQPC, 53 ,  3080 (O}; 70, 4424 (T); DSPC-P, 
42 (S); BOPC, 86,5213 (S). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre el JnanGament 
dels municipis de Catalunya. BOPC, 58, 3394 (O); 70, 

Interpetlacid al Consell Executiu sobre la politica del 
Depurfament de Benestar Social en relaciri amb els 
ajuntaments de Catalunya. RQPC, 65, 3946 {O); 70, 
4424 ( T i  DSPC-P, 43 (S); BOPC, 92,5528 (S). 
Interpetlaciri al Consell Executiu sobre la pnlííica uni- 
versithria. ROPC, 62, 3780 (O); 70, 4424 (T); DSPC-P, 
42 (S); ROPC, 86,5213 (S). 
Iiiterpetlucio' a2 Consell Executiu sobre 1 'aplicucib de la 
refwma dels ensenyaments obligutnris. ROPC, 70,4425 

HOPC, 53, 3080 (O); 70, 4424 (T); DSPC-P, 42 (S); 

4424 (T); DSPC-P, 42 (S); BOPC, 86,5213 (S). 

(O); DSPC-P, 42 (8); ROPC, 86,521 3 (S ) ,  

6585 

6638 

6683 

71 32 

7233 i 
7566 

7503 

7518 

8058 

Interpellacici ui Consell Executiu sobre política dc jo-  

92,5528 (S). 
InierpetEacio' al Consell Executiu smhre lci cohcsiri so- 
cial. BOPC, 70,4426 (O); DSPC-P, 42 (S); ROPC, 86, 
5213 (S). 
Interpetiació ai Consell Executiu sohre les energics al- 

ROPC, 92,5528 (S). 
Interpetluci6 aE Consell Executiu sohrc la pcilítica de po-  
licirr, ~ J P  seguretat ciraiaduna i de proteccici civil. BOPC, 

V C W U ~ .  ROPC, 70, 4425 (O); DSPC-P, 43 (S); RUPC, 

t ~ ~ a t i ~ e ~ .  BOPC, 75, 4717 (0'); DSPC-P, 43 (S); 

78,4845 (O); DSPC-P, 43 (SI; BOPC, 92,5528 (S). 

interpetlaci6 al C o n d l  Execrctiu sohre la reestructuru- 
ui6 dei sector cooperatiu agrari de Catalunya. BOPC, 

Itzterpetlacid al Consell Executiu sobre el millorument 
del sistema de finanpment a Crrtnliinyn. ROPC, 82, 
5004 (O); DSPC-P, 42 (S); BOPC, 86,521 3 (S). 
irtterpetlaciri al Con,wU Exeuuliu sobre la polftica r q i o -  
lial europeu. BOPC, 82, 5004 (O); BSPC-P, 42 (SI; 
BOPC, 86,5213 (S). 
Iriterpetlacirj al Cnnseli Executiu sobre la políticu eco- 

nrErnica davunt i'actuaí siruaciri de I 'u&ulturu u Cutu- 
iunya. BOPC, 87,5264 (O); DSPC-P, 43 (S); BOPC, 92, 
5528 (S). 

82,5002 (O i T); DSPC-P, 42 (S); ROPC, 86,5213 (S), 

2, TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETXMDA, CANVI O DECAiMEN'I' 
2.01, I'ro*jectes i proposicions de Ilci i 
altres propostes de normes 
2.01,02. Proposicims de llei 

269 Propsicid de llei de oomper2ncie.v per a 1 'aprovucici 
dels plms urhurthtics. BOPC, 2, 27 (O); DSPC-P, 41 
(RD); ROPC, 86,52 I4 (RD). 
I9-oimsiuib de llei sobre incompntihilitats dels alts cu- 
rrecs d d  Govern de la Generditat. 13OPC, 47, 24-42 (O); 

Proposicici de llei sohrt! la cremi6 d 'un registre d 'itzte- 
T~S,FO.F dels a l f , ~  c&rrccs del Goverri de In Generditut. 

5215 (RD). 

AQPC, 72,461 O (O); 78,4828 (RD). 

4435 

DSPC-P, 41 (RD); ROPC, 86,5214 (RI)). 
4436 

BOPC, 47, 2445 (O); DSPC-P, 41 (RD); ROPC, 86, 

6596 Propsicid de llei d'ass~~ciacionisme a Catalunya. 

2.10. Projectes i propostes de resaluciii 
2,10,35. Proposicims no de llei i altres propastes dc 
resoluciii 

27 l Proposicici no de llei sobre lu diviairi del territori úe Cu- 
mlun.yu eti regions. ICOAGI. BOPC, 2, 34 (O); 7 ,  300 
(T); 37, 1735 (T); 43, 1954 (T); 53, 3057 (T); 62, 3775 
rr); 82,4987 (T); DsPc-c, 56 (RI; BOPC, 92,5529 (RI. 
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2607 

2092 

3237 

365 1 

3652 

3653 

3654 

3753 

’ 375s 

3783 

3784 

3785 

3786 

Prupmicio’ t io de llei s h c  l ’e ldmru~it j  ci’urz pla d ’h -  
,fiuastructur~s dc felecomuniouaimtzs. /CPT/. BOPC, 29, 
1316 (O}; 35, 1600 (T); 60, 3637 (T); 68, 4347 (T); 

Propnsici6 no iIa llei sohrcl  fe,^ bases per d jidtur nucio- 
nul de L‘alukunyn. /COAG/. ROIT, 34, 1556 (O), 60, 
3637 (T); 65,  3923 (T); 68,4348 (T); DSIY-C, 56 (R); 
I-JOPC, 92,5529 (R). 
Prtymsicid no de llei sobrc iu mnmvaciri i la remodeluílciri 
dc l’wtopisra T~rrcrssa-Mun~esa. /CPT/. BQPC, 34, 
1562 (O); 35, Ih07 (T); 60, 3638 (T); 68, 4.749 (T); 

Proposicicj no de llei sobre wwmres d’rjjut al transport 
urhi dels muraicipis situats Jbru de I ’hmhit territorial‘& 
I’lhtitut Melropoiituna del Transport. ICPTI. ROPC, 39, 

DSI’C-G, 46 (K); ROPC, 84,s 103 (R). 

DSPC-C, 46 (R); ROPC, 84,5 1 O3 (R). 

1776 (01; 41, 1874 rr); 65, 3924 cr); 78, 4831 (T); 
DSPC-C, 46 (Et); ROPC, 84,s 1 O4 (11). 
Prrqmsioio’ mi dt- llei stihre i’aproviwi6 del 1% irzterno- 
d d  de tmnsporis. /CM/. BOPC, 39, 1777 (O); 41, 1 W75 

84, 5104 (R). 
P r t ~ p c ~ i c i ó  no de liei sohe  les negociacions del contlwc- 
le-programa per ui j inmprnent  del tramport de I ’&rea 
rnetroplitunrc de Barcelona. /CPT/. UOPC, 39, i777 

46 (RI; BOPC, 84,s 104 (R). 
Propsicid no de llei sribrc el ,sanejament del rir4 in M u ~ a .  
/Cm/. UOPC, 39,1778 (O); 41, 1875 (T); 65,3925 (‘7); 78, 

Proposicid no de llei sobre la ur,banitzuc:id dejinitivu del 
burri del Polignti Gortiui de 1’Hoqitalet de Llobregat. 
/CPU, BOPC, 39, E779 (O); 4 1, 1 876 (T); 65, 3026 (T); 
7K, 4834 (T); DSPC-C, 46 (RD); BOPC, 84,5105 (RD). 
Proposicid nu de llei sobre la urlfinnitzmih cle/iriitiva 
dels hlocs FlorirIu dt. I’Hospitaiet de Llnhregat i Iu c e s  

sid dc tots els equipamen fs i espuis públics II I’tljimtu- 
ment. /CPT/. BOPI:, 39, 1781 (O); 41, 1877 (T); 65, 

5105 (li). 
Proposicici no de llei svhre lu declaraciri dt: les ritms 
del Muresme ohms d’iriter2s ~zucionul de Cutalu~zyu. 

(TJ; 65,3924 (T); 78,4832 (1’); DSPC-C, 46 (R); HOPC, 

(O); 4 1 ,  1875 (T); 65,3925 (T); 78,4833 (T); DSPC-C, 

4833 0; DST‘C-C, 46 (RD); BOPC, 84,5105 (RI]). 

3926 (T); 78, 4834 cr); DSPC-C, 46 (RI; BOPC, 84, 

/c~T/. ROPC, 39,1782 (u); 41, 1878 (TS; 65,3927 crj; 
78,4835 (T); DSPC-C, 46 (R); BOPC, 84,s 1 O6 (R). 
Proposiciri no de llei stihre k’elahuracid d ‘un plu de Ji- 
nunqarnelat i constmuccici d’hahitaige socialb ICPTI. 
ROPC, 39, 1783 (O); 41, 1878 (T); 43, 1955 (Recl.); 65, 

5 196 (R). 
I’rrJposiciO’ 110 de llei sohrc la utilitmci6 de htxzi~ia sen- 
S E  plom. /CIE/. ROPC, 39, 1783 (O); 41, 1878 (T); 68, 

Propsicid tto de l l ~ i  sobrc unu uutnpanya ir$¿rmaaivu 
del chnon CIC sanejament, de l’iticrenient de Iu tar-@ de 
sanejutnent i del canoli hidr&ulic. /CITI. BOPC, 39, 
1784 (O); 41, 1879 (T); 65, 3928 (T); 78, 4836 (T); 

m27 cr); 78, 4835 (T); DSPC-C, 46 (RI; DOPC, 84, 

4349 (T); DSPC-C, 43 (R); BOPC, 84,s  1 O6 (R). 

DSPC-C, 46 (R); ROPC, 84,5 107 (13). 

3847 

386 1 

3862 

3863 

3864 

4040 

4159 

4245 

4246 

4292 

4529 

4549 

4577 

Proposicih mi d c  llei sohrc la rin-uotisiruccid del cump 
dc ~ d f  wVhs M u r k s ~  dins úd terme municipul úe Roses. 
/cru. ROPC, 39, 1 x 5  (0); 4 i ,  1x79 IT); hs, 3928 (T); 
78,4836 (T); DSPC-C, 55 (RD); HOPC, 92,5530 (RD). 
P ~ o p  wici6 no de llei sobre (’1 Pla director de ,wncjametit 
de C‘ctfultinya 1992-1998. ICPTI. BOPC, 41, 1870 (O); 

5530 (RI. 
Propasiciri no de llei sohre 1u modificuciti de l’enoreua- 
triem de In carretera T 742-743, n la sortidcl d’Alcover. 
/CPT/. ROlT, 41, 1880 (O); 45, 2066 (T); 68,4350 (I‘); 

Prtipwicio’ w de llei sobre I’adeyiraciri, I ‘ampliacici i lu 
millora de les curreleres T-ZOO, T-213 i 13-213, dr. V d l s  
u Zguuladu, /CPT/. BOPC, 41, 1880 (O); 43, 19% 
(Rect.); 45, 2066 (7’); 68, 4351 (T); DSPC-C, 55 (R); 
BOPC, 92,5531 (R). 
Proposkicí IZO dt. Llei sobre ei unndicionument de la car- 
retera C-246, en u1 trum Valls-ei Vendrell. /CPTl. 
BOPC, 41, 1881 (O); 45,2066 (T); 68,435 I (‘I’); DSPC- 
C, 55 (R); BOPC, 92,5531 (li), 
Pmposicid no dc llei sohre la situacirj actual cid truns- 
port dc. viatKers cn autocur i sohre l’eliminaciri: de les 
empreses clandestines. /CPT/. BOPC, 43, 1957 (O); 45, 
2068 (T); 49, 2587 (T); 68, 4352 (T); DSPC-C, 55 (R); 
BOPC, 92,5531 (R). 
Prcpwicid no dc llei sobre I’elahorucid d’un plrr d’elec- , 
tr[ficnci6 rural. /CIE/. BOPC, 43, 1961 (O); 45, 20’71 

Proposicici no de llei sohre 1 ‘fiucEarimeat de cleterminuúc,v 
ajinnucionsjdes en la Memriricl de la Fisculiu del Tri- 
bunal Superior de Jmtícia de Cutalunyu &E 1991. 
iCJlY. BOPC, 45,2071 (O); 49,2591 (T); 55,3178 (E); 
82,4987 (T); 92, SS32 (RD). 
Proposicid no de llei sohre lu rcalitzuciri ú’um audito- 
ria: a 1 ‘Imtitut Crital& de Finances per al periode iY86- 

4837 (T); DSPC-C, 57 (RD); BOPC, 92,5532 (RD). 
Proposiciri no de llei sohre l’a,djudicaci6 de les obres de 
construccio’ de l’eix ~mnsversul de la cornurca de les 
Garrigues. CIYTI, BOPC, 45, 2073 (O); 49,2592 (T); 78, 
4837 (T); DSPC-C, 55 (KD); RQPC, 92,5532 (IiD). 
Proposició nm rlc llei sobre la rchahilitrxcid dels !~locs 
d’hahitatges cotistrui‘ts per la Mutuulitut T2xtiI- a Surzl 
Murti de I’roveizpls. /CPT/, BOPC, 47, 2456 (O); 49, 
2594 (T); 78, 4838 (T); DSPC-C, 55 (11); BOPC, 92, 
5533 (R). 
Proposició 1 7 0  de llei sobre el tmspirs c f e c h  de les com- 

petkncies de ourretems, espccialment de 1 { ~  carretera C- 
251. ICPTI. BOPC, 47,2456 (O); 49,2594 (T); 78,4339 

Proposicio’ no de llei sobre l’elaborncid d’un pla d’eqlai- 
Iibri &E Delta de E’E/vrc abuns de I’uprovai‘dd dds P r m .  

45,2065 (T); 68,4350 (T); DSPC-C, 55 (R); DOPC, 92, 

IXPC-C, 55 (R); UOPC, 92,5530 (R). 

(7’); 49,2590 (T); DSPC-C, 43 (R); ROPC, 84,s 107 (R). 

1 ~ 9 2 .  /CSU. ROPC, 45, 2072 (01; 47, 2454 cr); 78, 

(T); DSPC-C, 55 (R); BOPC, 92,5533 (R). 

 postos I Ú ~ Y  1993. /cm/. ROPC, 47,2458 (01; 49, 
2595 (T); 78, 4839 (T); DSPC-C, 55 (RD); BOPC, 92, 
5533 (RD). 
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4578 

4823 i 
4872 

4833 

4836 

4862 

4900 

490 1 

4943 

SO43 

5063 

5247 

5260 

526 1 

Proposicici no dí: llei sobre la creaoid d’un institut p r  al 
desenvolupument de les terres de E’Eht-e. ICPTI. BOPC, 
47, 2458 (O); 49, 2595 (T); 78, 4840 (T); DSPC-C, 55 
(RD); BOPC, 92,5534 (RD). 

Proposicid no de llei sobre el tructarnent que et Codi 
penal ,fu dels ultratxes dels símhols i els emblemes. 
JCJDI. ROPC, 49, 2597 (O); 53, 3059 (T); 58, 3382 
(T); 60, 3638 (T); DSPC-C, 60 (R); BOPC, 92, 5534 
(RI. 
Proposiciri no de lEei sobre la continui’tut d ’un procks i r z -  
tegral de producciii i de marateniment dels llocs de tre: 
ball de I’empresa FiAT-JVECO, a Bat-celorra i a Mutarh. 
/CIE/. BOPC, 49,2598 (O); 53, 3060 (7’); 60,3639 (E); 

Proposiciri no de llei sobre la creacib de la Mesa Secto- 
riu1 del Metall de Catalunya, cor#intnment amb les Fe- 
deracions del Metall de les CCOO i la UGT. ICJEl. 

C, 43 (R); BOPC, 84,5108 (R). 
Proposicirj no de llei sobre el nomenament dels membres 
de I ’ens d’ahastament d’aigua i l’uprovació dels estatuts 
d’aquest. ICPTI. BOPC, 52,  3 0 6  (O); 53,  3061 (T); 

Prt~~~osio ió  no de llei sobre ei Pia de carreteres aprovaí 
l’uny 1985. ICPTI. BOPC, 52, 3008 (O); 53, 3062 (T); 

Propxició tm de llei sobre 1 ‘establiment de convenis 
amh els ujuntarnents i els consells comarcals per CI faci- 
litar ¡u recollida, el transport i l’eliminacih de piles. 
ICTEI. BOPC, 52, 3009 (O); 53, 3062 (T); DSPC-C, 43 
(R); BOPC, 84,5108 (R), 
Pruposicici no de llei sobre la declaraciri de zona en re- 
gressia de la znrtu nord de >a comarcu de /’Anoia. /CIE/. 

BOPC, 84,s 108 (RD). 
Propusiciri no de llei sobre I ‘atencid cspecialitzudn i es- 
pecíjica als autistes i als psicbtics. ICPSI. BOPC, 52, 
3010 (O); 53, ’3063 (T); 62, 3776 (E); DSPC-C, 44 (R); 
BOPC, 90,5401 (R). 
Proposició no de llei sohre la rehahilitacid de les torres 
i les instatlaeions del Teleferic de Miramar, a Rarcelo- 
na. ICPTI. BOPC, 52, 3012 (O); 53,3064 (T); DSPC-C, 
55 (R); BOPC, 92,5535 (R). 
Proposicih nu de llei sobre 1 ’establiment dels procedi- 
ments per u impedir la instuHacid d’rmu torre de rqfrigs- 
rucid a la Central Nuclear d’Ascci. ICIW. ROPC, 53, 

5109 i 5137 (R i Rect.). 
ProposicirS no de llei sobre el foment $e la participació 
plena i activa dels treballadors itnrnigrants ert els sindi- 

C, 44 (R); BOPC, 90,5401 (R), 
Proposiuid no de llei sobre les condicions d’habitarge de 
la pohlacici immigrada. /CPS/. ROPC, 53, 3072 (O); 60, 

DSPC-C, 43 (R); BOPC, 84,5 107 (R). 

BOPC, 49,2600 (O); 53,3060 (T); 60,3639 (E); DSPC- 

DSPC-C, 5s (R); BOPC, 92,5534 (R). 

DSPC-C, 55 (RD); BOPC, 92,5535 (RD). 

BOPC, 52, 3010 (O); 53, 3063 (Tj; DSPC-C, 43 (RD); 

3071 (O); 60, 3642 (T); DSPC-C, 43 (R); BOPC, 84, 

c a t ~ .  ECPSI. BQPC, 53, 3072 (O); 60, 364-3 (T); DSPC- 

3643 (T); DSPC-C, 44 (R); BOPC, 90,5401 (R). 

5266 

5349 

5350 

5496 

5568 

5569 

5661 

590s 

5946 

6059 

6061 

6267 

6368 

Proposioi6 no de llei sohrt? el j?nany.umení d’actuncions 
positives contrcr el mcisine i la xenofhbia. ICPSI. BOPC, 

5402 (R). 
Proposiciri no de llei , w h w  I ’aailitacid de lus gestions 
atlminlxtrutives del sector pesqucr. /CARP/. BOPC, 55, 

5402 (R).  
Proposicici no de llei sobre Iu comercialització del p e i x  
procedent del litoral c:utcd& /CARP/. BOPC, 5 5 ,  3 182 

53 ,  3075 (O); 60,3645 (T); IISPC-C, 44 (R); ROPC, 90, 

3181 (O); 60, 3646 (T); DSPC-C, 54 (R); BOPC, 90, 

(O); 60, 3647 (T); DSPC-C, 54 (RD); ROPC, 90, 5402 
(RW. 
Propo,ricid no de llei sobre E ’elaboració d ’ m u  norma fi- 
va de regulació del qualijiculiu de paper reciclat i de 
1 ’eeodhgic. /CIE/. BOPC, SS, 3 185 (O); 60,3648 (T); 68, 

Proposl’cirl no de llei sobre la creaciri d’una partida 
pressuprrstdria per als costos de capitakitut de Barcelom 
en els Pressupostna de I’uny 1993, ICOAGI. UOPC, 58, 
3384 (O); 60, 3649 (T); 65, 3931 (T); 68, 4356 (T); 

Propnsicib no de llei sobre la creacici d’unn partidu 
pressuposthria destinada al Fons de Cooperaciri Muni- 
cipal en els Pressupostos de E ‘any 1993. ICOAGI. 
BOPC, 58, 3384 (O); 60, 3650 (T); 65, 3931 (T); 68, 

Proposicib no de llei sohre el .forniment dels excedents 
alimentaris de Catalunya uls ciutadans i als paikos que 
n’estun necessitats. ICPSI. BOPC, 58 ,  3385 (O); 60, 
3650 (T); 65, 3932 (T); 68, 4357 (T); 75, 4709 (E); 

Proposicid no ile llei sobre el suport al Centre Jove 
d ’Anticoncepciri i Sexualitat. ICPSI. ROPC, 60, 3653 

BOPC, 90,5403 (RD). 
Proposiei6 no de llei sobre el desenvolupament i compii- 
menl úe lu Hesotucid de la IJirecuió General de Farmi- 
cia i Prodwtes Sanitaris, del 30 d’mctuhre de 1992. 

(R); BOPC, 90,5403 (R). 
Propo,sició IED de llei sobre b ’elahwuciti d ‘un estudi de 
i ’assetjament sexual en les empreses. /CPS/. BOPC, 62, 

5404 (R). 
Propusiciri no de llei sobre la constitucirj d’un grup de 
treball per a analitzar la situacio’ de L’assetjament sexual 
al m6n del treball. /CPS/. BOPC, 62, 3778 (O); 65,3938 

Proposició no de llei sobre el restahliment del municipi 
de la Serra d’Almos (Ribera d’Ehre), d’amrd amb la 
Llei del I9 de maig de 1936. ICOAGI. BOPC, 65,  3940 
(O); 70, 4414 (T); DSPC-C, 56 (R); BOPC, 92, 5536 
(R). 
Prciposicih no de llei sobre la instdlcccib de la Policia 
Ausmhmica al Pla de F’Kstutty, la retirada de EU cessid 
d’ura terreny u la Guhrdiíi Civil i l’aclarimení dels .fets 

4355 (E); DSPC-C, 43 (R); BOPC, 84,5109 (R). 

DSPC-C, 56 (R); BOPC, 92,5535 (R). 

4356 (T); DSPC-C, 56 (R); ROPC, 92,5536 (R). 

DSPC-C, 44 (R); BOPC, 90,5403 (R). 

(O); 65, 3936 (T); 82, 4988 (E); DSPC-C, 44 (RI)); 

/CPS/. BOPC, 60, 3656 (0); 65, 3937 (T); DSPC-C, 44 

3776 (O); 65, 3937 (Tj; DSPC-C, 44 (R); ROPC, 90, 

(T); DSPG-C, 44 (R); ROPC, 90,5404 (R). 
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1 uc t id m i is  s u cce I't s ilu r r m m  et t t en ILI ni a te ixa conto rca. 
ICJDI. BOPC, 70, 4417 (O); 75,471 I (T); BSPC-C, 60 
(R); BOPC, 92,5536 (R). 

2.15. Mocions subscgücnts a interpckiacions 

7890 Mncirj suhsqüms a lu irzterpetluciri nl Consell Executiu 
sobre la política universildria. BOPC, 87, 5259 (O); 89, 

Mocicj subsegüent a h irtterpetluuió al Comdl Executiu 
sobre el finanGamenl deis municipis de Cataiuriya. 

BOPC, 92,5537 (IQ. 
Moció subsegüent u EU interyduciri u1 Consell Executiu 
sohre Iu cohesid socicrl. BOPC, 87, 5261 (O); I3SPC-P1 
44 (R); BOPCI, 92,5538 (R). 
Moció subsegiient u la interpdlucid al Consell Executiu 
sobre la pvlítica de ,formacid pmfessinnal ocupacimal. 
BOPC, 87,5262 (O); DSPC-P, 44 (R); BOPC, 92,5538 

5391 (E); DSPC-P, 44 (R); ROPC, 92,5537 (R). 
7900 

BOPC, 87, 5260 (O); 89, 5393 (E); DSPC-P, 44 (R); 

7C302 

7907 

(RI. 

2.2C1. TnterpeHacions 

3977 

4-526 

6204 
i 6248 

6639 

6679 

Ititcrpetlaciti al Consell Executiu sohrt. ci finatipmení 
dels municipis de Cafaluraya. HOPC, 43, 1966 (O); 70, 
4409 (KD). 
interpe/lacici al Consell iixecutiu sohrc I 'ujudo al Cercer 
m h .  BOPC, 47,2466 (O); 70,4424 (T); 78,4820 (RD). 

Interpetlacid al Consell Executiu sobre Iu polítim de 
cooperuuitj amb les altres udministraciotts plibliques erz 
matJriu de benestar social. BOPC, 65,  3946 (O); 70, 
4409 (RD). 
Int e rp e I 1  a c i6 u 1 Cmwll  Exe cu iiu s r h e  1 es camh res 
up&kv. BOPC, 70,4427 (O); 87, 5237 (RD). 
hferpetlucili al Consell Executiu sobre els plans d'estu- 

(Ei de ¡u r&rtna educativa. BOPC, 70, 4427 (O); 78, 
4829 (RD). 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3*flI4 Projectes i proposicions de llei i 
altres pro,jectes de normes 
3.01.01. Projectes de llei 

5210 Prtljecte de llei de mod[ficacid de la í'ompiiriuid en ma- 
t 2 rh  de re1r;lcions patrimonials entre cbqjugm. ICJDI. 
ROI'C, 53,3047 (O); 55, 3174 (Rcct.); 60, 3634 (T); 65, 
3921 (T); 80,4960 (T); 84,511 1 (T); 90,5405 (E). 
Projecte de liei de carreteres. /CPT/. ROPC, 75, 4695 
(O); 82,4985 (T); 90,5416 (T). 
Projccte de llei del patritnoni histcivico-cul~urllE catalb 
BOPC, 92,5539 (O). 

7065 

8237 

3.01.02. Proposicions de llei 

270 

318 i 
37 1 

379 

1469 

1518 

1576 

4023 

4865 

4966 

5705 

6366 

6896 

8453 

Proposiciii de llei dc creacio' del Consell Ecnnbmic i So- 

cial di? Cutulutlya. BOI'G, 2, 31 (O). 
Propnsicio' de llei sobre 10 iniciativa legislativa popular. 
BOPC, 5 , 2 3 3  (O). 
Proposicici de lici dtr rndificaci6 de la Llei 3/198R, del 4 
de rnur~, de pmteccid dds unimalx. BOPC, 16, 7 1 8 (O). 
Proposicid de llei de mod$cucih de l'article 4 2 ,  lletm 
u), de la Llei 3/198H, del 4 de marc, de protecciú dels 
animals. BOPC, 16,719 (O). 
Proposiui6 de llei d(: les seleccions esportives naciorrals 
de Cutalunya. BOPC, 18,796 (O). 
Proposicici de llei de creaciri del consell Ipssessor de les 
commicacims institucionals de Catalunya. %OPC, 43, 
1944 (O).  
Proj~osicili de llei de cremi6 d'rtrsu crutoritat única de 
transport de viatgers a la cnnurhucio' de Barcelona. 
BOPC, 52,2991 (O). 
Proposiciri de llei de mod@cacii5 d,?? lu Llei 4/1983, de 9 
de mur$, de cooperatives de Cutulunyn. SOPC, 52,2994 
(0). 
Proposiciú de  lici d'nssociucions de Cutnlunyrrc. 130PC, 
58,3374 (O). 
Proposiciri de llei sobre la dcclaruuib de persones en les 
comissions d'investigacid. ROPC, 70, 44 1 O (O}. 
Proposicid de llei de rnoúificacirj rlc la Llei del Parlar- 
nien! ,& Cu~alunycr 7/J983, del 12 d'crbril, de nnrmalir- 
aaci6 lingiiisticu. BOPC, 75,4707 (O). 
Proposicih de llei [i 'ordenucid dels msctayaments artís- 
iics de  Catalunya. BOPC, 92,5554 {O). 

3.01.05. Propostes de modificadh del Reglament del 
Parlarnen t 

6365 I'mopostcl de rnodificacid ífels articles 48.1 i 59,2 del Re- 
&ment del Purlurnent. BOPC, 70,4413 (O). 

J.Oi.10. Propostes de normes de rbgirn interior 

4.736 Projecte de nortnes de r2gim interior de la Sidioaturu 
de Complus. ICSCI. BOPC, 49, 2574 (O) ;  53, 3055 (T); 
60,3634 (T); 65,3922 (T); 78,4830 (T); 82,4986 (T). 
Projecte de norma especial reguladora de E'Estutut del 
personal al servei de la Sindicatura de Comptes. ICGII. 

3923 (T); 78,4830 (T); 82,4986 (T). 

473hh 

BOPC, 49, 2583 (01; 53, 305s cr); 60, 363s (T); 65,  



BUTLLET~ OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA / Ndrn. 92 J 15 dc marg de 1993 561 7 

3.10. Projectes i propostes de resolucib 
3.10.25. Propostes de resolució subsegüents 
n un pla o comunicat del Govern 

7144 i 
7636 Proposfa de resoluciÓ per la qual s’uutoritni el CTovenz 

a incrementur la participacih de la Gcnwulitcrb de Cu- 
talunyu en el capital de la societat Ceratro de Avales pa- 
ra la industriu y EU Edicidn, Sociedad de Garantiu 
Recljlroca (CEAVAL). /CEF/:/. BOPC, 84, 5132 (O); 87, 
5237 (T). 

3,10.30, Propostes de resolucih subsegüents 
als informes de la Sindicatura de Comptes 

2402 Procediment rehtiu al Compte General de les corpclrcrcions 
locals, corresponent a l’excrcici dei 19K9. /CSC/. BOPC, 31, 
1442 0; 53,3056 0; 60,3636 0; 78,483 1 (T). 

3.10.35, Proposicions no de llei i altres 
propostes de resolució 

4778 

4822 

487 1 

4899 

5062 

5107 

5131 

5134 

5135 

Proposioi4 no de llei sobre les mesures de control de les 
linies reiejhnigues umh prefix 903. ICPSI. BOPC, 49, 
2596 (O); 53,3057 (T); 62,3775 (E). 
Proposicid no de llei snhre l’emenycrment de lu llengua 
catalana uls immigrants estrungers. ICPCI. BOPC, 49, 
2597 (O); 53, 3059 (T); 58,  3381 (T); 68,4353 (E); 90, 
5417 (T). 
Proposició no de iici sobre 10 modijicaciú del mupa es- 

colar ,& EU camarca de EU Terra Altu. ICPCI, BOPC, 52, 

I’roposició no de llei sobre el subministrament d’aigucs 
pvtflhle u la publucid de Celrci (Girorzds). /CPT/. BOPC, 
52,3008 (O); 53,3062 (T); 92,5566 (T). 
Propwicid IZO de llei sohre el projecte per la cvnstrclccid 

de la ronda sud d’Igualcda. ICPTI. BOPC, 52,301 2 (O);  
53,3064 (T); 92,5566 (T). 
Sroposioid no de llei sobre l’urnpliacib del tram de 1 ’au- 
topistu A- 18 comprks entre el pont del riu Sec i l’entruda 
Sabadell NordSant Quirze del Vullds. /CITI .  BOPC, 5 3, 
3064 (O); 60,3640 (T). 
Proposicici no de llei sohre ei dret de les dones tenir 
un acompanyant durant el procés del part. ICPSI. 
BOPC, 53,3065 (O); 60,3640 (T). 
Proposició no de llei sobre la rnodificacid del conveni de 
cdlaboracio’ entre Renfe i el Grrvern de la Generalitat, 
del 4 de desembre de 1979. JCPTI. BOPC, 53,3066 (O); 
60,3640 (T); 65,3929 (T); 68,4353 (T). 
Propmicib no de llei sobre els abocaments produils dins 
/u rrmrva natural parcial de C o l k p t s  (l?dlarx). ICPTi. 
BOPC, 53,3066 (O); 60,3641 (T). 

3007 (01; 53,3061 (T); 87,5238 cr). 

5136 

5140 

5237 

5238 

5262 

5264 

5265 

5335 

5345 

535 1 

5424 

5434 

5497 

5530 

5547 

Prciposici6 I Z O  de llei stihre la no-auioritmci6 p e r  a la 
construccin’ d’un carni al termc municipal de Hialp 
(Pallclrs Subird). ICPTI. DOPC, 5.7, 3067 (O); 60, 
3641 (T). 
Prnposicio’ no de llei sohre el lliurament úe la Creu úe 
Sant Jordi u1 cotlectiu delx vdulatlrris olímpics. JCPTJ. 
ROPC, 53,3068 (O); 60,3641 (T). 
Proposicid t m  de llei sobre la re ta l lda  dei Parc Natural 
del Montnegre-Corredor. JCPTI. ROPC, 53, 3069 (O); 
60,3642 (T). 
Proposici6 no de llei sobre 1 ’arnpliacio’ dels límits del 
Parc Nutu ra 1 de 1 Mon tn el: re - Cor retlo r i, con se y Cie nt- 

ment, sobre la creacid del parc naturui de la Serra de 
Marina. ICPTI. BQPC, 53, 3070 (O); 5 5 ,  3179 (Rect.); 
60,3642 (T). 
Proposicirj tio de llei snhre I’edi~cució contru el racisme 
i EU integmcih dels,fill,r d’immi,qrants en el sistenan gene- 

ral d’ensenyament. ICPCI. BOPC, 53, 3073 (O); 60, 
3643 (T); 68,4354 (E). 
Proposiciri no de llei sohre una: canipanya dc. sensihilit- 
zacio’ dels professioauis dels miijuns de uornunicucid en- 
vers la importhnciu de llur puper en l’eiiminacid dels 
prejudicis ruciaEs i xenhfohs. ICPCI. BOPC, 53, 3074 
(O); 60,3644 (T). 
Pmoposicid no de llei sobre h dirnensi6 multicultuval i 
multi2tnica i PEO discriminatdrin dels priigrcrmes educu- 
tius. ICPCJ. BOPC, 53,3074 (O); 50,3644 (T). 
Proposicid no de llei sobre lu creacici d’una cadena de 
televisifi per  sutMit, en catalh, per  a cobrir l’dmbií de 
tols els pcri;ws de l len~uu i cultura catalanes. ICPCI. 
ROPC, S5,3 180 (O); 60,3646 (T); 68,4354 (E). 
Proposicio’ no de llei d’homenatfle u EU rnernbria d ’ h -  
dreu Nin. ICPCI. BOPC, 55,3180 (O); 60, 3636 (T); 65, 
3929 (T); 75,4708 (E), 
Propos‘icid no de llei sobre la localitzaciri i lu sepultura 
definitiva de ie.r despulles d ’hdreu  Nr’rz, ICPCI. BOPC, 
55,3  182 (O); 60,3647 (T); 65,3930 (T); 75,4709 (E) 
Propcisioi6 no de llei sobre la urbarzitzacib delx terrenys 
del I’ollgon Gornal, II 1 ’Hospitalet de Llobregat (Rurce- 
Ionds). /CPT/. BOPC, 55,3183 (O); 60, 3647 (T). 
Prtiposiciú no de llei sobre la pre,vervació de i’tlizturt~ de 
lu pista d’esyuí de Port Ainé, a Kialp (Pul/ars Stibirh), el 
rnilbramenr dels accessos lrciuuls i el desenvolupament 
dels serveis twivtics d’aquesta zona. JCPTI. BOPC, 55, 
3 184 (O); 58 ,  3383 (Recl.); 60,3648 (T). 
Proposiciri no de llei sobre l’asnpliaciri de la informucio’ 
metereolhgica dels mitjans de cornunicacid de la Corpo- 
racid Catuluna de Rhdio i Televisib. JCPCI. ROPC, 55, 
31 86 (O); 60,3648 (T). 
Pmposicici no de llei sobre la inclusió de la carretera de 
Suiou a la Pohb de Segur en la Xarxa Rbsica Priinbria 
de Curreteres de la Generalitat de Cutalunyu. ICPW. 
BOPC, SS, 31 87 (O); 60,3649 (T). 
Proposicib no de llei sobre la itzstatlacio’ d’un sern4fbr i 
ulil pus de vianurais a Iu carreteem B-124, a tu crui’lla Cun 
Carner-Kondu Llevant, de Castdlur del Valles (VaiiZs 
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S685 

5690 

5691 

5774 

5780 

5796 

5889 

5906 
i 5928 

5907 

5945 

61 37 

6203 

6206 
i 6252 

6277 

ouciclt.tatai~. ICFTI. BOPC, 58, 33133 (01; fio, 3649 (TJ; 
65,3930 (T); 68,4355 (T). 
Propnsiriri no CIC llei sobre la mrxu eL2ctricu dr: li1 co- 
rnarcu de les GarriRues. JCW. BOPC, 58,  3385 (O); 60, 
3650 (T); 65,3932 (T); 68,4357 (7'). 
Proposiciri H O  de llei sobre la cmnstruccid d'im nou pont 
sohrc el riir Darci 11 Guuitu (naix Ernpordd). lCPT/, 
ROPC, 58, 3386 (O>; 60, 3651 (T); 65, 3933 (T); 68, 
4358 (T). 
Proposició no de llei sobre la paririització del projecte 
de condicionatricni d 'un carni D curretem entrc els muni- 
cipis de lu .lo~icosa i Aiguuviva (Baix Perreclds), u Ea se- 

rra del Montmell. /CPT/. BOPC, 58,  3386 (O); 60, 3651 
(7'); 65,3933 (T); 68,4358 (T). 
Pmposicio' no de llei s d m  la denegacio' &E permis 
d'urbaraitzució a I'esiació d'esyul de Port Aink, a Ridp  
(Pallars Sohirh), el milloriment dels uccessos uctuals i 
e l de sefi VD 1  pum ent dels serveis tur ist ics d ' CL q ues ía zona. 
/GIT/. BOPC, 58,3387 (O); 60, 3651 (T); 65, 3934 (T); 
68,4359 (T). 
Proposicih r1o de llei sabre el procés de rmm~ersirj  de 
1 'entpmsa KAHIALSA u Ipipdl ( R i p M s ) ,  /CIE/, BOPC, 
58,3388 (O); 60,3652 (T); 65,3934 (Tj; 68,4359 (T). 
Proposicio' tw de llei sobre la ctwrtxcid de I'impacte 
ambiental dc la pmlrmgucid de l 'nutopista A- J9. ICPTI. 
ROPC, 58, 3388 (O$; 60, 3652 (T); 65, 3935 (T); 68, 
4360 (T); 87,5239 (E), 
Proposiuiií no de llei sobre 1 'acrualitzucio' dels contin- 
guts dels llibres de text escolars. /CPC/. BOPC, 60, 3652 
(O); 65,3935 (T); 78,4840 (E). 

Propmicid no de llei sobre Iu protecciri i la recuperació 
r k  la serralada de Murinu com a parc,fwestul i la reha- 
hilitucid úel monestir de SUM Jeroni de la Murtra. 

Proposicio' no de Elei sobre l'eúiciú i lu dijiiisiii de puhli- 
cauions de cardcter nazi, feixista o racista. /CPC/. 
BOPC, 60,3654 (O); 65,3936 (T). 
Propnsicih no de Llei sabre 1~ restricciri hvrirria al tvhn- 
sit de cumions pel Cinturri del Litorul. ICF'TI, BOPC, 60, 
3655 (O); 65,3937 (T), 
Proposicid no de llei sohrc la suhvenci6 del transport 
cntlectiu a estudiants de BUP. JCPCI. BOPC, 62, 3779 
(O); 65,3939 (T). 
P r q ~ o s i c i ~  no de llei sobre la crisi laboral i industril'al 
de Matilleu i altres pnhhcians industrials del nord 
d'Osonn. /CIE/. BOPC, 65,3939 (O); 70,4413 (T). 

/cm/. BOPC, 60,3654 (0); 65,3936 (T); 8 4 , ~  i i (T). 

Proposicio' no de llei sobre el reciclatge prqfkssional del 
cot 1 e ct iu d 'a laxi1 ia rs d 'infermer ili, dins e Is tii bd u Is deji- 
nits per Iu LOGSE, en les mateixes empreses orz freha- 
Ilcn. ICPSI. BOPC, 65,3940 (O); TO, 4414 (7'); 87,7239 

Proposicid no de llei .wbre el manteniment de les unitats 
coticertudes a l'escoia Núria, de Sant Just Desvern (Bar- 
celrm2s). /CPC/. ROPC, 70, 44t4 (O); 75, 4710 (T). 

(E). 

6320 

6364 

6367 

6369 

6393 

641 1 

6443 

6564 

6604 

6613 

6829 

6894 

6895 

698 1 

7032 

Prcpsicio' no ik llei sohre kr i rn j~lcrnt~~io '  rml dels tec- 
riics especinlisres de luboratnri. /CPS/, ROPC, 70, 44 1 S 
(O); 75,47 1 O (T). 
Propmiciú I I O  d~ l iei  so~~ i -c  cl nrarzien'iinerii en servei 
I 'estaciri de tren de Mar@ (Priorat). /OT/.  BOPC, 70, 
4416 (O); 75,4710 (T). 
Proposici6 no de l le i  snbre Iu instatfcraii, d'rmu estucici 

d ' I W  al Pla de I'IGtany, d'actird anih el Decret 
54/1882. /CIE/. BOPC, 70,4416 (O); 75,471 1 (T). 
Propnsioid no dc llei sohre el compliment dels deures i 
les responsabilitats dels aocionistes de I 'eernprma Indiis- 
tries Rurés, SA i li reaciivcrciri d'ayumta. ICPSI. BOPC, 
70,4418 (O); 75,4712 (T). 
Proposici6 no de llei sohrp les ir~ji:stnciovls de polls de 
cap a l'cescola. ICPSJ. BOPC, 70, 4419 (O); 75, 4712 

Proposició no de llei sobre la ,fiscalitzacio' de la desfinir- 
ciri' dels ,fons procedents del Conveni Generalitat-Estat 
per a la normalitzaciri Iingiiíxtim, dels anys 1990 i 1991, 
ICPCI. BOPC, 70,4419 (O); 75,4712 (T). 
Prtipnsició no de llei stihre el .fulur de l'empresu Unitat 
Hwmtdicu, SA, a Smt Quirze del Vall2s (VuEl2s Ucci- 
dentul). ICTEI. BOPC, 70,4421 (O); 75,4713 (T). 
Proposicio' no dt. llei sobre 1u onntinuacid de i'elahoru- 
cilj del Refilainent de regulucid dels rdgims h&ris, 
d"urgt?ncia i torns de gudrdia de les furmdcies obertes al 
puhlic. ICPSí. BOPC, 70, 4421 (O>; 82, 4988 (Tj; 92,. 
5566 (E). 
Proposiciri no úc llei stihre el cwiúiciorrament de les ton- 
gues de protecciri i dels vorals de la carretera C-141 I - 
/CPT/. BOPC, 70,4422 (O); 75,4713 (T). 
Proposiciri no de llei sobre l'uccis a l'escoia Sugrut Cor 
de Jesh,  de Motu'sfrrd de Montserrat (llages), úcs de Id 

carretera i411 i la seva seguretut. ICPTI. BOPC, 70, 
4422 (O); 75,47 14 (7"). 
Prtipsicih no úc llei sohm lu conservaoici del pont ro- 
mhnic & Vall-llongu i del pont visigbtic de Cusns de Ira- 
r u h ,  de Iu comarca d d  Sdsonks. /CPC/. nOPC, 72, 
4616 (O); 75,4714 (T). 
Propnsicid no de llei sobre la xurxu de sclncjameni d'ai- 
Ries msidunls d'lgualudu (Anniu). JCPT/. ROPC, 75, 
4714 (O); 82,4989 (T). 
í'roposició no de llei sobre la netcju dels ahocudors in- 
controlais de la comarca de 1 'Anoia, la construcci6 
d'una planta de ctmpastutge d'cimhit comarcal i ei 1Em- 
ptnent d'urza campa fzya de foment de rccoilidu selecti- 

va. /CPT/. BOPC, 75,4715 (O); 82,4989 (T);  90, 5417 
(E). 
Proposicio' no de llei sobre 1 'elahoracid d'wz projecte de 
millora de lu carretera de les cmbe,s del Garraf; C-246, 
en el tram mmpr2s entre Sitges i Cuslelldefels. /CITI .  

Proposicio' no de llei sobre la cunstruccib d 'una residkn- 
cia per a la gent gran u Sunt Viceng de Castellet (nu- 
ges). ICPSJ. BOPC, 75,4716 (O); 82,4990 (T); 92,5567 
(Rect.). 

(Tj * 

BOPC, 75,127 16 (o); 82,4989 cr). 
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7349 
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Proiwsioid no de llei SOhrF la conslruccid de/ paveiln’ es- 
portiu da 1 ‘Iristitut de Batxiklertit .M&rius Torrebw1 de 
Licidu. /CPC/. RQPC, 78,4841 (O); 82,4990 (T). 
Proposiciri no de llei sobre l’eix mediterruni del TGV. 

Proposicií5 no de l/ei sobre la cotziinuitat del procés p m -  
ductiU de Torras P u p i l  SA a les,/birctories de Sarit Joan 
les Fonts (Gurrotxu) i de Sarri2 de Ter (Gironis). /CIE/. 
BOPC, 78,4842 (O$; 82,4991 (T). 
Proposició no de llei sobre la netejo, la viRil&nciu, la 
conservaci4, EU rcslstuuracid i E ’cxcavaci6 del custell de 
Montsoriu (Selva) i el seu entorn. ICPCI. BOPC, 78, 
4843 (O); 82,4991 (T); 90,541 8 (E). 
Pt-oposicid no de llei sohre el monestir de Sant Quirze 
de Colera a h b d s  (Alt Empnrda). ICPCI. BOPC, 78, 
4844 (O); 82,4942 (Tj; 90,5418 (E). 
Proposiciri no de liei sobre la inclusici de les dqfici6rzcies 
ttcniques del pavelló esportiu local de Cambrils de Mur 
(Baix Camp) eta el Pla d’ajuts de la Direccid General dc: 
I’Jirpurt dc la Generclldat per ai 1993, /CPC/. BOPC, 
82,4992 (O); 87,5240 (T). 
Proposicirj no de llei sobre i’elaborucih d’un pla rl’am- 
píiuciri del campus de Iu Universitui Koviru i Vivgili, de 

Tarragona. /CPC/. BOPC, 82,4993 (O); 87,5240 (T). 
Pt-oposicid no de llei sobre la trunsfer$ncia dels imports 
de I es rn atricu les d ’estudis sup e rio rs de 1s J Etr i c i o ncc ris 
educntius i de llurs<fills, abans de 1’1 de mar(> de 1993. 
ICPCI. ROPC, 82,4993 (O); 87,5241 (T). 
Proposició no de llei sobre 1 ‘elahormi6 d’un estudi epi- 
derniolhgic a En zona d’influ2ncia de les cmtruls nuolars 
de Vandellris (Baix Curnp). ICPSI. BOPC, 82,4994 {U); 
87,5241 (T). 
Propsiciri no de llci sobre I’nmpiiacid de I’autopistu A- 
i# ei3 el tram Terrnssir - Cerdunynlc en dirtccid u Bar- 
celona. ICPTI. BOPC, 82,4994 (O); 87,5241 (T). 
Proposicid nci de llei sohre tu refortnulucirj del projecte 
de reformes del Gmn Tcatre del Liceu. IGPCI. BOPC, 
82,4995 (O); 87,5242 (T). 
Proposiuio’ no-de llei sobre Les suhvencinns del Ministeri 
de Benestar Social per  a entitats catuiunes fetss amb el 
percentutge de 1’IRPF destinat u serveis socials. ICPSI. 
BOPC, 82,4995 (O); 87,5242 (T). 
I-’roposiciÓ no de liei sobre I’uplicacid del codi de COIE- 

ductu envers 1 ’assetjament semul elaborar pel Pudu- 
ment Europeu i el Consell & Ministres d’Europn Q 

i ’Administracid de la Generalitat. ICPSI. BOPC, 82, 
4996 (O); 87,5242 (T). 
Proposicid no de llei sohm la inversih i la millora de la 
indistria paperera u la comarca del Kipollis. ICIW. 
BOPC, 82,4997 (O); 87,5243 (T). 
Proposicid no de llei sobre EU modificació de l’article 
quart del Re&rnent de la Denorninacici Cuvu i del seu 
Consell Regulador. /CARP/. BOPC, 82, 4998 (O); 87, 
5243 (T). 
Proposició no de llei sohre Iu declaració de zona t?lz de- 
cudkncia ecolabmicu de la .loizqueru (Ah Empor&) i el 

/cm.  BOPC, 78,4841 (a); 82,4991 (I’). 
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7689 

7794 

7803 

7812 
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,foment del desenvtillrpcmient de la inclListriu, el ctirnery: i 
aitrcs serveis du EU ctixnarca. /CIE/. BOPC, 82, 4998 
(O); 87,5243 (T). 
ProptJsicid tro de liei sohw la resolucin’ dds prtJhlernes 
especíjics que coniporlu per  u Iu comurca de 1’M Em- 
pnwdh la construcciri europeu. /CIE/, BOPC, 82, 4999 
(O); 87,5244 (7’). 
Proposicid no de llei sohm les o h w  de millora úe la 
carretera R-i43 i el deu enllaC amb la 13-30, al Vallis 
Oriental. ICYTI. BOPC, 82,4999 (O); 87,5244 (T). 
Propsicio’ tan de IEei sobre l’uprtlvacicí del PEU intermo- 
dui de transports, d’acorcl unib EU Llei 7/1987, del 4 
cl’abril, /CPT/, BOPC, 82, 5000 (O); 87, 5244 (T). 
Proposicid no de llei stihrtl les millores del sistema de Ji- 
nanFarnent. /CEF/. BOPC, 8 4 5  1 12 (O); 87,5245 (T). 
Proposicih no de llei stihre les niululries yrf;essinnals. 
ICPCI. BOPC, 84,5112 (O); 87,5245 (T). 
Proposici6 m de Ilei stihre E’eZalrorclui6 d ‘un pla indus- 
t r id  de I’empresa Mercedes-Benz per  a EU fucloriu de 
Barcelona. /CIE/. ROPC, 84,5 1 13 (O); 87,5245 (7’). 
Proposicid no de llei per  la qual s’insfu el Consell Exe- 
cutiu a interposar un recurs íl ’inconstilucionulitat cou- 
tru la Llei de I’Estat 30/1992, del 26 de nnvemhrc, de 
rhglirn jurídic de les administracions plihliques i del p m -  
cediiitent administratiu comú. ICJD/. ROPC, 84, 5 i 14 
(O); 87,5246 (T). 
Proposicid no de llei per la qual s’insta el Consell Exe- 
cutiu u interposar un recurkv d’incoiastituoionalitut onn- 
tru la Llei de 1’Extuf 27/1992, del 24 de iiovemhrr:, de 
p r f s  de ¡‘Estat i de ia Marina Mercaní* IGSDI. BOPC, 
84,5114 (O}; 87,5246 (Tj. 
I-’roposicid no de llei , w h  la inclusid de la comarca del 
Ba,qes dins del conjunt de comurques heneficidries 
d’ajuts u la inversio’ industrial i d’inccrntiiw per al rec- 
quilibrument industrid i territorial. /CIE/. BOPC, 84, 
51 25 (O); 87,5247 (T). 
Pmq~osiuid 120 de llei suhrc el t r a p t  de l’autoviu Cerve- 
ru - Igualaclu. ICPTI. BOPC, 84,5 1 15 (O); 87,5247 (T). 
Proptisicid no de llei sclhre l’ampl¿w¿d i el concert de 
places u la residhcia gericitrica Casal dels Avis, a Ki -  
p d l  (RipollBs). CPSI. BOPC, 87, 5248 (O); 92, 5567 (T), 
Proposiciri no de llei sohrc l’elahorucici d ’una campn- 
nyu ii’informnciú i orieníacio’ en el camp úc Iu~o~- tnac i~~  
projessional adrqadu u lm dolies. ICPCI. RQPC, 87, 
5248 (O); 92,5568 (T). 
Propasicih no &&i sobre la recot‘locacih dels treballti- 
dors de í’empresa Pupereru de Sils, SAl a Ripoll (Hipo- 
112s). /CIE/. BOPC, 87,5249 (O); 92,5568 (T). 
Proposicid no de llei sobre l’eluborucid d’un p m ~ r u r n a  
de turtfació social del transport pliblic urhu de viatgers. 
/CPT/. ROPC, 87,5250 (O); 92,5568 (T). 
Proposicid no de llei sobre ICC remndelucio’ de diversos 
trams de lu carretcru N-152. /CITI.  BOPC, 87, 5250 
(O); 92,5569 (T). 
Proposici6 no de llei sohre l~ cooperucih ecotibmica ert- 
tre I’Administracid de Ia Genemlitat i els ens locals en 
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7952 
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8010 

8012 
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8025 

8064 
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Sropoxicid no de Elei sobre Iu protecciri de la pla!jo úc 
Ir’t.iaals u Lloret de Mur (Selvu). CPTI. BOPC, 87, 5256 
(O); 92,5572 (T). 
I-’roposicr’d no de llei s r h e  lu solució per a lu mgociu- 
(36 mtre l’entpresa Potasas del tlohregut, SA i els seus 
treballadors. /Cl*S/. BOPC, 87, 5257 (O); 92, 5572 (T). 
Propisiciri no de llei smlrre Iu iriclusiri de Gallecs (VuL1fh 
Orienral) en el Pla d’espuis d’inteu2s Fwtuml. lCPWq 
ROPC, 90,541 9 (O); 92,5572 (T). 
h y ” s i c : i o ’  no de íiei sobre el complimen1 de ~’ucord six- 
nat i ’agosi dc I991 entre l ’ewpresa Potasas del Lldircr- 
gat, SA i el comi& de treiialiadors. ICPSI. ROPC, 90, 
5414 (O); 92,5573 (T). 
Projwsicici no de llei sobre la creació de la comissiri 
previstu en l’urticle 14 de la Llei 27/1985, de l’Escala dc 
1”oliciu de Cutalunyu. /COAGf. BOPC, 90, 5420 (O); 

Prqmxició no de llei snhrc Ics subvencbns cc les miver- 
sitats plihliqut.~ catulunes. ICPCI. ROPC, 90, 5420 (O); 
92,5573 (T). 
Proposic.:io’ 110 de llei sobre I ’eluhorclcid d ’ im estudi epi- 
ílenaiolcigic de EU pobluci6 r h  Sunt Celoni (Voilds Orien- 
tul). /CPS/. BOPC, 90,5421 (O); 92,5574 (T). 
Proposicio’ no de llei sohrr: lu inclusiri úe R i h s  de Fre- 
ser (Jtipoll2s) en el Mapa E-scmlar de C‘arnlutzya. ICPCI. 
BOPC, 90,5422 (O); 92,5574 (T). 

92,5573 (T). 

8080 

8162 

Hl69 

8210 

8246 

8266 

8274 

8275 

8276 

8324 

8325 

8338 

8343 

8344 

8345 

8352 

8366 

Propmicih tic) de  llei whre Iu oonncxiri de i’eix del Cur- 
dener uiiih i’eix del ISohreKat. /CPT/. BOPC, 90, 5422 
(O); 92, SS74 (T). 
Proposirio’ no de llei sohw d dret d’esc:cdlir la Ilmgua 
primhiriu d’escolurilzacici. ICPCI. ROPC, 90, 5423 
(O); 92,5575 (T). 
I’rqwsicicí no de lltri sohm EU trumfkr2miu de rcmwsos 
a E ’Entitcxf Merrrpiitanu de Serveis Hidr&dics i de 
ITi;uctaments de H d d m .  /CPT/. BOPC, 90, 5423 (O); 
92,5575 (T). 
Proposicin’ no de Elei srhre les instuhcions dels tnunaí- 
fers superiors era captivitut. ROPC, 92, 5575 (O), 
I-’roposicio’ no de llei snhre la creuciá d’unu agBnciu co- 

talma dc noiícies. ROPC, 92,55745 (O>. 
Prcijecte de resoluci6 p e r  la qual es dernutm o E U  
Sindicutura de Comptes ku fiscalitzcrcid d e l s  comp- 
tes de la Mmacofnrrnitat Jurermrcnicipal de HarherrE 
del Vullks i Cerdarryolu del Vnll2s (Ciutal Bídia ,  
Vuliks Occidentul), des de I’exercici CIPI qui. es co- 
ttienCh u generur el Beficit que hcr d’ussumir la Ge-  
nerulitat j ins  a In duta de rlissoluci6 dt. l ’ cc . )~~ .  
BOPC, 92,5577 (O). 
Propsiui6 no de llei sobre h construucid d’uxia novu 
curreteru en els municipis dt. Cardeúeu i Llinars &I VGI- 
112s ( ~ & . c  Orientui). BOPC, 92,5578 (01. 
Pmposicih nu de llei ,whw lu consts i~ció d ‘unu variant 
de la iwrreteru N-152 al seu p i r s  per Vio {bsorra). 
HOPC, 92,5578 (O). 
Prry.mvicici f i t i  úe llei sohre Ics úepuradores d ’aigües de 
Vic (0,vonu) i d’lgualcrdu (Anniu). BOPC, 92, 5579 (O). 
Pmposicicí tao de l l p i  sobre el projecte dc Reial Decret 
r d a t h  al Jinungamettt selectiu dels m edicuments. 13 OPC, 
92,5580 (0). 
Prqmsici6 no de llei sobre lu rrx:uperucid del tnaleriul 
documetital requisirt a Cutaíunyu c i m  a conseyü2ncii1 
CIC kr guerru civil. BOPC, 92, 5580 (O).  
Proposiciri 110 de &i sobw la modificaci6 de I ‘uatuul 
ui arc: 1 PRU 1 11 in ternatri en t j b  r p i s  de !nu lul ts p . 7  íqu ics. 

ROPC, 92,5581 (O). 
I’mposiciri no de Elci sobre la cnrrric?xin’ de lu boca sud 
del túnel de I’iniorurtt urnh In XUTX“CI viuria de lu Cerdnn- 
yu. HOPC, 92,5582 (O). 
Proposició no de llei snhre el projccte de ú~sdohlamt.nt 
de [’eix del Llohrqar en el trum entre Munresa i BerLw i 
la cunsignsccib de i’cibra en el Pressupost de 1994, 
BOPC, 92,5583 (O). 
Prriposiciri RI) de llei smbre les duriJi3s del túriul del Cudf 
per als usuuris de les comarques úcl Berguedh, In Cer- 
dunya i E’M Urgell. 130PC, 92, 5583 (O).  
Propmsicici no de llei sobre et respecte a E’qfieiuEitut lifi- 
gÜiSticu dei oatulu en els contractes conzercinls de la 
Cmpañíu Tdefhicu Nucional de Españia (CTNE). 
ROPC, 92,5584 (O). 
Proposicio’ tw clu llei sd3rt. la constituciri $un crjnsurci 
que gestioni el fms patrimonial d’EmpÚries (Alt Empor- 
dC). BOPC, 92,5585 (O). 
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8438 
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Propmicid ~ T O  de llei sobre el Museu cl'Arqueologia de 
Catalunya i la Resti6 de/ fons patrimonial d'Etnpiiries 
(Alt  Emporddj. BOPC, 92,5586 (O). 

Proposioi6 no de llei sobre la continuftat de I 'explolaci6 
de les mirtes dc potasses de Sallent (Bages) i ln preser- 
vacid dels llnos de treball, BOPC, 92, 5587 (Oj. 

8360 Mocici suhsefiiient a li interpetlació al Consell Executiu 
sobre lu politica ectintimica davutzt 1 'actual siiuacid de 
I'ugricultura a Cutaluvrya. ROPC, 92,5590 (O). 
Mocib suJisegiient a la interpetEaci6 u1 Consell Fxecutiu 
sobre les energies alternatives. RQPC, 92,5593 (O). 

8369 

3.20. Tnterpellacions 

3.10.40. Projectes i propostes dc resaluci6 
d'actuacici davant Ics Corts Generals 

I 

273 

333 

1513 

6179 

Proposta de resolucid per la qual s 'acorda de presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats ILI Propsició de 
llei orgcinica de creaciri de la província de Cutalunyu. 
BOPC, 2,35  (O).  
Propostu úe resolucid per la qual s 'acorda de presentur 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposicib de 
llei de rnod@cuciri de l'article 37.2 de la Llei de I'Estut 
W1980, del 10 du wtarGy de l'estatub dels írebnlladors. 
BOPC, 2,36 (O), 
Proposta de msolucib per la qual s 'acorda de presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposiciri de 
llei de mod@cacici del r2gim de festes estublert en i 'arti- 
clc 37.2 de la Llei de i'E.~tat 811980, del JO cle rnarg, de 
I'estalut dels treballadors. BOPC, 16, 730 (O). 
Propustu de resolucid per  la qual s 'acorda de presentar 
a la Mesa del Congre3 dels Diputats la Pvoposicid de 
llei de modificació de la Llei orgdniea Y1984, del 25 de 
maig, de compareixmp clavant les ctimissioiis d'investi- 
gaciri del Congrés i del Senat o íl'ambdues carnfires. 
JCJDJ. BOPC, 65, 3941 (0); DSPC-P, 41 (T); BOPC, 
86,5230 (T); 92,5581 (T). 

3.10.60, Propostes de resolució per R 
crear comissions 

7820 Proposta de resoluoid per la q ~ a l  es crea urtu comissi6 
d'estudi de la revisiii i l'uplicacid del Pla de seguretat 
de les químiques de Tarragona (Plasegra). BOPC, 87, 
5257 (O). 
Proposta de resolució per  la qual es crea unu comissi6 
d'estudi úe la revisiri i I'aplicacid del Pla de seguretat 
de les químiques de Tarragona (Plasegra), BOPC, 87, 
5258 (O). 

7844 

3-15. Mocions subsegiients a interpeNacions 

8205 Moció subsegüent a la interpetlaciri al Cnnsell Executiu 

sobre la politica del Depar!ament de Benestar Social en 
relacicj amb els ajuntaments de Cutulunya, ROPC, 92, 
5588 (O).  
Mocid subsegüent u la interpetlació ai Cmsell Executiu 
sobre la politica de joveniut. ROPC, 92,5589 (O). 

835 f 

4278 iraraterpetlacid uk Consell Executiu snhre les institucions 
d'iniciativa social. BOPC, 49, 2603 (O); 70,4424 (T), 

5352 
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5900 

6408 

6609 

66 10 

6715 

7227 

7158 

7234 

7235 

7236 

7237 

7238 

7393 

7457 

7537 

7542 

7584 

7658 

Interpetlacici u1 Consell Executiu sobre la cunp5 en cu- 

taZ& BOPC, 55, 3190 (O); 70,4424 (T). 
Interpctlacib ai Consell Executiu sobre politictl d 'esport. 
BOPC, 58,3394 (O); 70,4424 (T). 
Interpetlacio' u1 Consell Executiu sobre la política de 
,fnrmacid prc$essiorzal ocupmional. BOPC, 60, 3659 
(O); 70,4424 (T) 
Interpetlacin' u1 Consell Execuliu sohre la pnlírica ¿k 
tmnsport a Catalunya. BOPC, 70,4425 (O). 
Interpetlucib u1 Consell Execiitiu sobre la política del 
joc. DOPC, 70,4426 (O). 
fnnrerpetlacio' ai Cansell Executiu smhre el futur de la in- 
dústria t2xtil. BOPC, 70,4426 (O). 
Interpetlacirj al Consell Executiu sobre el compliment de 
les seves obligacions fiscals envers eis ujuntaments. 
BQPC, 75,471 8 (O). 
lnterpetlucid al Consell Executiu sobre la pdítica de mi- 
llora del sistema de finatipment.  BOPC, 7H, 4845 (O). 
Interpetlaciri al Consell Executiu stihre la polííion! genu- 
ral definanpment agrari. BOPC, 82,5001 (O). 
lnterpetiuoid al Consell Executiu sobre el patrimoni ar- 
quiíectdnic de Catalunyn, BOPC, 82,5002 (O).  
Interpetiucid al Consell Executiu sobre lu gamntiu de 
les seccions de ert?& de les cooperatives de Catahnyu. 
ROPC, 87,5262 (O). 
Interpethciri al Consell Iixeoutiu sobre el Joment i la 
prmiocio' de les explotacions de. productes agruris. 
BOPC, 82,5003 (O), 
Interpetlaciri al Consell Executiu sohre la pniiticu gene- 
ral pel que fu u la contaminaciri attnosfkriccl de Catuiu- 

Interpetluciri al Crinse11 Executiu sobre lu pnliticu lin- 
giiística. ROPC, 82, 5003 (O).  
lnterpetlaciti al Consell Executiu sobre la políiicn de re- 
lacions lahoruls. ROPC, 82, 5004 (O). 
Inrerpetiaci6 ui Coiisell Executiu sobre ei Piu de salut 
de Ccrtulwnya. BOPC, 84, S116 (O). 
Jnterpetlacici al Consell fixecu fiu sobre la politica 
d'electrificucid rural. BOPC, 87, 5263 (O). 
Interpetlaciú al Crmsell Executiu sobre l'assetjament se- 

xual era el mdn del treball. BOPC, 92 (O). 
Irrterpetlaci6 al Consell Executiu sobre lu política xenp- 
rul de protecciri del paisutge. BOPC, 87,5263 (O). 
Interpdlucid al Consell Executiu sohre lu política peni- 
tenciizria. BOPC, 87, 5263 (O). 

nya. BOPC, 82,5003 (O). 
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Interpetlacic? al Consell Executiu snhre el p q m -  dels 
ujcjunturnents en la construct:i6 naciorzal d e  Caialunyu. 
t30PC, 90,5424 (O). 
InterpcHacio’ al Consell Executiu snhre I’qdicacid del 
principi de slrhsidiarietut n Catalunya. BOPC, 90, 5425 
(0). 
InterpetIuci6 u1 Coiisell Executiir sohre el J i n m a p w w t  
municipal. BOPC, 90,5425 (O). 
Intcrii‘etlaclrl al Consell Executiu sobre 1 ’crplionoirl dei 
Pld únic d’obres i serveis (PUOS) de Cataiitnyu. ROPC, 
90,5425 (O). 
In tta rp et1 ac i A a 1 Com E 11 Exec 11 t iu soh rt? la sit uu cin’ de Is 
petits municipis i mr4nicipis rumls. BOPC, 90, 5426 (O>. 
Intwpdlnci6 al Cotasell Executiu t~ohrc lu políbicu gene- 
ral d ‘infiastriJcti.wcs urhanes. BOPC, 90, 5426 (O). 
Iriterpetiacio’ al Consell Executiu sobre el paper dels 
municipis eit lcr configurucid ú ’ m  nou pai~atgt‘ urhi. 
BOPC, 90,5426 (O). 
lnterpetiaciú al Cmseli Executiu sobre els centres C O H -  

cer6at.Y per I’ICS. ROPC, 90, 5427 (O). 
Interpetlnoi6 ai Consell Executiu sobre la política de 
joc. BOPC, 90,5427 (O); 92,5593 (T). 
lalerpetlucio’ u1 Consell Executiu sobre el futur de les 
pctites i mitjuncT empreses del xector thtil-coqfcccid. 

BQPC, 92,5594 (O). 
Interpetlució al Consell Exccuiiu sobrrr EU poltticu ilr! re- 
Eucions ininlEri~astituoicJnals. BOPC, 92, 5594 (O). 
Itztei-petiació al Cotisell Executiu sobre 1u promoci6 de 
rnodij?cacion,r. a lu legislucib peaitencidria a ji que si- 
guin respectats els drets de les persones privades di? Ili- 
berlat. ROPC, 92,5595 (O). - 

Itiierpellucid u1 Consell Exccutirr stibre la progrcrmucr‘rj 
de les ohres hidrauliques dc Cutdutiyu, BOPC, 92, 5595 

- 

.- 

- 

- 

.- 

(0). 

4. INFORMACI~ 
4.87. Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 

- Recurs d’iracnnstit~cionulitat interposat pel Parlament 
contra el Kea1 Decreto LeArislativo 7NI/i986, dt. 18 de 
abril, por el que se uprueha el Texto HEfhdidv de las 
Disposicimes Legales Vigen fes en Materia de Régimen 
Locul (Xeso lud  82/U: BOPC, 143/IJ, 69431, BOPC, 
147/I[, 7127 (AC i ALFP). 
Recurs n ’inconslitucionalilat interposclt per cinquuntn- 
sis diputats del C o n p h  con fra la I M  d’Equipuments 
C;*clmerciuls. BOPC, 214/II, 11010 (AC); 215JI1, 11080 
( ALFP). 
Recurbs cl’inconstituuiflnaiirar interpnscrt pel Govern de 
l’IGta6 contru l i  Llei Municipal i de K2girn Local de Cu- 
talunya. BOT’C, 216/17, l l  132 (AC i AZFP); 235/11, 
1220 1 (ALFP). 
Recurs d ’incnnstitu~‘innalita1 interposat pel Goveni de 
I ’Estat contrc4 lu Llei de Kegulaoid del Trunsport de 

I 

I 

I 

Viatgers per Currecwu m i t j m p n t  Vehicles de Motor: 
BOPC, 224/1I, 11469 (AC i ALPP); 245111, 12902 
(ALFP). 
Recurs d’irzoonstitudonukitat interpmsut pel  J’arlarnertt 
cíilatru la Llei ¡Ii/l987, del 30 de juliol, d‘QríIcnuci6 
de l s  Transports Tmrestres (Resducici I W i I :  ROPC, 
222/1I, 1137.5, i 229/II, J18rlis). BOPC, 227111, 1 I758 
(AC t ALFP); 229/íi, 118hS (Rcct.). 
Recurs n’inconstitur:ionalitclr interposat pel Purlament 
contra la Llei Org2niou 5//887, del 30 de jutiol, de De- 
Iqaciri de Fuculmts de l’&tat u les Comunitats Authno- 
mes en relucid amb els Trunsports per Carretem i Cable 
(Resoluciri 135/13: AOPC, 222/iI, 11375, 226/.I, J I746, i 
229/JZ, Il865). ROPC, 227/17, 11764 (AC i ALPP); 
229/11, I1865 (Rect.). 
Recurs d’ivaconstitucionaS~~utat interposat pel Govern dc! 
1’);Jstat contra la Llei Reguladora de I’Adminisíruci6 Hi- 
drirulica de Cr~tuluityu. ROPC, 239fl1, 12390 (AC i 
RLFP); 252AI,13367 (ALFP). 
Recurs rl’inconsritucionnlitat interposat pel Govern dí? 
1 ’Estat cuntra la: Llei d’lncompati~~ilituts del Personal al 

Servei de 1 ’Aciministraci6 de la Generulitat. BOPC, 
257/11,136% (AC); 258/1I, 13701 (ALFP). 
Recurs ii’iinuonssituciniaalitut interposat per  cinyuurzta- 
quatre senudors contra la Lld per la qual s ’estcrbkixen 
els Criteris de Financament del N U  h i c  d’O/ires i Ser- 
veis de Catulurtya i ies  ases per u la Seiecciri, icc Distri- 
buciri i el Finanpment d e  les Obres i els Serveis u 
incloure-hi. BOPC, 258111, I3707 (AC); fj/lIí, I40 
{ ALFP). 
Recurs d’inconstitut:ioriaLitat interposut pel Govern de 
I’Kstai contra 1a Llei per  Iu q u d  s’estuhieixwi- els Critc- 
ris de Finanprnent del Plu Únic d’Ohres i Serveis de 

’ Cdtulunya i les Uaws per a lu Selecci6, h Distrihuoici i 
el I;irrung:uriien! de les Obres i els Serveis a incloure-hi. 

Recurs d’iticonstitucionalitnt interposat pel Pa riument 
coritru ln Llei íO/1988, del 3 de maig de Televisió Pri- 
vndu (Resolucio’ 7/..fI: BOPC, 9/IlI, 196). BOPC, 1 O, 23 1 
(AC i ALFP); 12,473 (T). 
Recurs d’it~íronstitucionalituC interposai pel Parlament 
dc Cataluraya contru la k y  2411988, de 28 de Julio, del 
Mercado dc Vulnres (Resolució IMII3: BOPIT, 19, 
1072). BQPC, 19,1139 (AC i ALFP). 
Reaurs d’ir3constitucioraalitat inierposat pel P d a m e n t  
de Catalunyn cnntra Iu k y  32/198#, dc I U  de Noviem- 
hm, de Marcas (Kesuiuci6 37/111: IIOPC, 38, 2699). 
BOPC, 41,2812 (AC i ALFP); 43,2943 (Rcct.). 
Recurs d’incflnslitucionalitcrt interposat pel  Parlament 
de Catalunya contru Iu Ley 39/1M8, de 28 de Diciem- 
bre, Reguladora de las Haciendus Lucales (Resolwcid 
5O/Ili: ROPC, 53, 3409). BOPC, 53, 3424 (AC); 55, 
3574 (ALFP). 
Recurs d’inconstitircinnalitut interposat pel Govern de 
1’Estut contra la Llei 13/1988, del 31 de Desemhre, de  
Pressuposi de lu Gcnerulitut de Uutulunyu i de les Seves 

BOPC, m m ,  13707 (AC); m i g  140 (ALFP). 

, 



BUTLLETÍ OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA I Núm. 92 J 15 dc marq dc 1993 5623 

htiluts Autbnonres i de les Efitilars Gestores de la Segu- 

retat Social per al 1989. BOPC, 67, 4217 (AC); 78, 
4989 (REFP). 
Recurs d’iizconstjtucinnalitírE interposat pcl Pnrlament 
de Catalunya contra lu Llei 4Ll989, de I ’Esíati del 2 7 de 
MurGi de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora 
i /a F w a a  Silvesires (Ihmlucici 74tlll: BCIPC, 78). 
BOPC, 78,4997 (AC); 88,5798 (ALFP). 
Recurs d’inconstitucinnalitat interposat pel President 
del Govern ciintra la Llei 6/1989, dt: 25 de Maig, de Mo- 
dificucid de lcr Llei 15/1985, de 1‘1 de Juliol, de Cuixes 
d’Estulvis de Carulunya. BOPC, 92, 5996 (AC); 95, 
6197 (ALW); 82,5017 (STC). 
Recurs d’incflnstitucionalitar interposat pel Purlament 
de Cutulunya contra la Llei de E’Estat 2011989, del 28 dc 
Juliol, d’Aduptaci6 de l’lmpust snhre la Hendu de les 
Persones Físiques i de l’lmpost Extratirclinari sobrc el 
Patrimoni de les Persones Fisiqim (Resdirciri 8fi/lIl, 
ROPC 102/IIi, 65171, BOPC, 102, 6558 (AC); 104, 
6705 (ALFP). 
Qüestici d’inconstitucionalitat plarztejuda pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunyu respecte a la Llei 
W984,  del 5 de mauG, de Fires Comercials. BOPC, 304, 
20801 (AC); 3 14,21832 (ALFP). 

del Govern contra la Llei J6/1991, del JO de jul id ,  de 
les Policies Locals de Catalunya. BOPC, 316, 22023 
(AC); 322,22477 (ALFP), 

- Recurs d’emparu nrim. I656/91, interposat pel Grup 
parlumenturi d’lniciutiva per Catalunya contru lu Reso- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

I Recurs n’inconstituciunalilat interposat pel President - 

lucio’ & la Mesa del Parlament & Cdtdunya, dc no-ud- 
missici a trhmit de la Propnsicilj de Llei per al Foment 
de la Puu. UOPC, 322, 22482 (AC); 330, 23204 
(ALFP). 
Kecu rsos d ’ incnnstitucioml itat interposats pel prcsidml 
&i Govern de l’Estut i pel senyor Federico Trillo-Figue- 
rtm Martínez-Condp, cumissionai per mts de cinquanta 
diputats del G. P, Populur contra la Llei 23/1991, del 29 
de novanhrc, de comerc iraíerior. BOPC, 10, 433 (AC); 
37, 1941 (ALFP). 
Qüestió cE’inCoastitucioi2ulitut plantejuda pel  TrihMnu! 
Siiperií!r de Justícia úe Cutuiunya respecte a les Eieis 
5/3987, del 4 d’ahril, de r2gim provisiond de les compe- 
tkncieu de les diputacions prwinciuls, i 23/I 987, del 2.3 
de desembre, d’obres i serveis municipals i provirduls. 
BOPC, 29, 1328 (AC); 32,1464 (ALFP). 
Qiiiesíi6 d ‘inconstitucinnalitut tilim. 2567192, pkuntejariu 
pel Trihlriial Superior de Justicia de Catulunya respecte 
u les Lleis .V1987, del 4 d’ahril, del r2gim provisional de 
les c o m p e f h i e s  de les diputacions provimials catah- 
ties, 23/1987, del 23 de desemhre, d’ohres i serveis mu- 
nicipuls i provincials, i 13/198%, del 31 de desembre, de 
pressupostos de EU Generalitat de Catalunya per ai 
1989, BOPC, 58,3395 (AC); 62,378 1 (ALFP). 
Recurs d ‘inconstitucioaalitat cnnrm !u Llei orgdnioa 
5/1992, del 29 d’oduhre, de regulaui6 del traclament 
automatitzat de les dudes dc carclcter perxonul (Resdu- 

4725 (ALFP); 78,4862 (Rect.). 
5mv: BUPC, 75.m 4692). BOPC, 75, (AC); 75, 

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament dc Catalunya 
sdn una ueprudiiccih f j d d  dels dmmnents originals entrats al Registre. 

Aquesta publicaciri e‘s impresa en paper 100% reciclat, en compliment del 
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