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1. 
1.01, Lleis i altres normes 
1.01.01. Lleis 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACJÓ 

LLEI DE RECONEIXEMENT DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 29 DE MARC DE 1995 
(DSPC-P, 119) 

PLE DEL PARLAMENT rnhximes garanties de qualitat didhctica i amb els mitjans 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 29 de marq 
de 1995, ha debatut el Dictamen de la Comissi6 de PoIitica 
Cultural referent al Projecte de llei de reconeixement de la 
Universitat Oberta de Catalunya, i les esmenes reservades 
pels grups parlamentaris, 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta- 
bleix ]’article 33.1 de 1’Estatut d’autonomia de Catalunya, i 
d’acord amb I’article 103.3 del Reglament del Parlament, ha 
aprovat la Llei de Catalunya següent: 

LLEI DE RECONEIXEMENT 
DE LA UNIVERSITAT OBERTA 

DE CATALUNYA 

tkcnics més eficients, de manera que assegurin uns ensenya- 
ments universitaris dotats del valor acadkmic i del reco- 
neixement social que reclamen i mereixen, i que abastin així 
mateix les activitats d’extensió cultural i formació continua- 
da i permanent inherents a tot projecte universitari. 

Fruit d’aquest procds, la Federació Catalana de Caixes 
d’Estafvi, la Cambra de Cornerq, Indústria i Navegació de 
Barcelona, Televisi6 de Catalunya, SA, i Catalunya Rhdio, 
Servei de Radiodifusió de la Generalitat, SA, sensibles a les 
necessitats de la formació universitbria a Catalunya, han 
mostrat llur voluntat de contribuir a promoure els ensenya- 
ments a distincia. L’actuació d’aquestes entitats, d’hmplia 
implantació a tot el territori i dotades d’un gran prestigi so- 
cial, s’ha concretat en la Fundació per a la Universitat Ober- 
ta de Catalunya, entitat sense afany de lucre, constitui’da 
mitjanqant escriptura pljblica el 6 d’ooctubre de 1994, amb 
l’objecte de promoure la creació d’una universitat que im- 
parteixi ensenyaments universitaris no presencials, per la 
qual cosa va crear la Universitat Oberta de Catalunya, mit- 
janSant acord del Patronat de la mateixa data. 

La carta fundacional d’aquesta entitat incorpora la Gane- 
ralitat al Patronat, de forma preeminent, a més de reconkixer 
que s’hi podrh adherir en qualitat de fundadora, si ho creu 
convenient, d’acord amb el que les lleis estableixin. 

La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya fo- 
narnenta la Universitat Oberta de Catalunya en els principis 

L’ensenyament universitari a Catalunya ha sofert una 
profunda transformació en els darrers anys, amb la creació 
de noves universitats p6bIiques que han facilitat una distri- 
buci6 més racional dels serveis i de la poblaci6 universi- 
thria, amb la voluntat d’oferir un ensenyament de qualitat 
apropat a I ’usuari. 

La voluntat de la Generalitat de facilitar I’accés a I’ense- 
nynrnent universitari a totes les persones capacitades norma- 
tivarnent per a accedir-hi, sense aItres limitacions que Ia de 
llurs rnerits i les derivades d’una planificació responsable 
dei sistema universitari, justifica, després de valorar I’opor- 
tunitat que pot representar per a la formaci6 de molts ciuta- 
dans l’accés a la universitat per mitja dels estudis a 
distincia, la decisió d’impulsar-los a Catalunya. 

Amb aquest objecte, la Generalitat ha decidit de potenciar 
una oferta prbpia d’aquests ensenyaments, atks que tenen a 
Catalunya una oferta insuficient, tenint presents les necessi- 
tats socials i culturals del pais i el considerable potencial de 
la demanda, i en compliment de la Moció 28/W del Parla- 
ment, el punt segon de la qual insta el Govern a prendre les 
inesures pertinents per rz consolidar un sistema d’ensenya- 
ment universitari a distancia propi i més adequat a la realitat 
social conternporhnia. 

La Generalitat, a més, conscient de la irnporthncia de do- 
tar aquests estudis de la qualitat i del prestigi que exigeix 
I’ensenyament universitari, ha volgut que 1 ’oferta d’ense- 
nynrnent universitari a distancia que cal crear es configuri 
d’acord amb la realitat social i cultura1 del país, amb les 

segiient s: 
1 . ‘  Arrelada a la realitat cultural, social, científica i lin- 

güística de Catalunya, i entroncada amb les seves necessi- 
tats industrials, comercials, artístiques i de serveis. 

2.” Oberta a les diferents característiques d’una societat 
molt diversificada en edat, activitat, nivell econbmic, lloc de 
residencia i situació personal. 

3.1 Amb un model diditctic innovador, eficaq i eficient 
que garanteixi la qualitat i I’adequacici dels materials d’estu- 
di, el seguiment individualitzat de I’estudiant, el fhcil accés 
als professors responsables i ,  en definitiva, la qualitat de la 
formacici rebuda. 

4.k Que aprofiti les possibilitats ofertes per les noves tecno- 
logies, tant pel que fa a la vehiculacih dels continguts com a la 
relaci6 estudiant-professor i a la dels estudiants entre ells: ordi- 
nadors personals, xarxes informhtiques, correu electrbnic, tele- 
visió, vídeo, sistemes multimedia i interactius, etc. 
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Que cooperi i es coordini amb les altres universitats 
catalanes i amb el conjunt del sistema educatiu de Catalu- 
nya. 

6.e Que s’estructuri mitjanpnt una h p l i a  xarxa territo- 
rial, per poder integrar adequadament la seva tasca en les 
necessitats i les possibilitats de la realitat canviant de Cata- 
lunya. 

7.& Amb una formulació jurídica pensada per a I’especial 
naturalesa de l’ensenyarnent a distincia, que li permeti un 
funcionament flexible i hgil i una bptima utilització dels re- 
cursos emprats. 

La Llei de reforma universithria regula ]’educació univer- 
sitiria a disthncia en la disposici6 addicional primera, amb 
relaci6 a la situació existent en el moment de la seva apro- 
vaci6, perb no contd cap previsi6 per al cas que les comuni- 
tats autbnomes amb competencia plena en mathia 
&educació -com és el cas de la Generalitat, en virtut de 
l’article 15 de I’Estatut- estableixin o regulin universitats 
no presencials dins llur irnbit territorial, de manera que es 
crea un buit normatiu que la Llei present intenta omplir en 
el que afecta Catalunya, tot respectant les bases estatals o 
induint-les d’aquestes. 

Aquesta Llei, doncs, estableix una estructura acadkrnica i 
de gestió adequada a les necessitats del servei que la Uni- 
versitat Oberta ha de prestar; assegura una implantació en 
tot el territori de 1st comunitat autbnoma, per mitja de con- 
venis establerts amb les entitats locals que garanteixin 
l’atenció imprescindible als alumnes d’aquests ensenya- 
ments en ets nuclis principals de poblacid de Catalunya; 
instaura la col.laboraci6 amb les universitats públiques cata- 
lanes i amb llur professorat, mitjangant convenis que garan- 
teixin la bona destinaci6 dels recursos públics; estabieix la 
garantia que la inversi6 econbmica que ha de comportar la 
implantaci6 d’aquests estudis no repercuteixi en els preus 
acadkrnics que han de pagar els alumnes en detriment de les 
possibilitats d’accedir-hi des d’alguns sectors socials, i trac- 
ta d’assegurar, finalment, que aquests ensenyaments tinguin 
el millor nivell didhctic i que es valguin dels mitjans tkcnics 
mks avanpts. 

Havent decidit la Generalitat d’estirnwlar aquesta iniciati- 
va i donar ei seu suport a aquest projecte, que compleix tots 
els requisits abans esmentats i compta amb I’informe favo- 
rable de1 Consell Interuniversitari de Catalunya, el Parla- 
ment, per mitja d’aquesta Llei de reconeixement, habilita la 
Universitat Oberta de Catalunya per a desenvolupar I’activi- 
tat que haurh de fer possible, quan escaigui, que I’Adrninis- 
traci6 de la Generalitat atorgui l’autoritzaci6 per al 
comenqament de les activitats prbpies de la Universitat. 

Per a assegurar la viabilitat del projecte empri% per la 
Fundació amb les garanties damunt exposades, perb sense 
que representi cap discriminaci6 en els preus de matrícula, 
es considera necessari fiinanqar majoritariament amb recur- 
sos públics l’activitat universithria de la Fundació. L’aporta- 
ció d’aquests recmos públics determina que la Generalitat, 
mis  enllh de vetllar pel compliment dels requisits establerts 
per la legalitat vigent per a la creació i el reconeixement 

d ’una universitat privada, exigeixi garanties que avalin 
I’aplicació correcta d’aquests recursos públics. Així, doncs, 
s’estabkix el control parlamentari de les activitats de la 
Universitat, la necessitat que el nomenament i el cessament 
de la mhxirna autoritat acadhrnica de la Universitat siguin 
ratificats pel Govern, la preshcia d’ una  representació majo- 
rithria de l’Administraci6 de la Generalitat en el Patronat de 
la Fundaci6 i d’una representació de les universitats piibli- 
ques catalanes en el Consell de la Fundació i l’exigkncia 
que el Govern de la Generalitat ratifiqui les normes d’orga- 
nitzaeió i de funcionament de la Universitat i aprovi la com- 
posició i les funcions del Consell de la Fundació, 

Tftol primer 
Reconeixement de la Universitat 

Oberta de Catalunya 

Article 1, Reconeixemeni 

1. Es reconeix Ea Universitat Oberta de Catalunya, que es 
regeix per la Llei orghnica 1111983, del 25 d’agost, de re- 
forma universithria; per la Llei 2611984, del i9 de desem- 
bre, de coordinació universithria i de creaci6 de conselIs 
socials; per aquesta Llei, per les normes que la desenvolu- 
pin, per les seves prbpias normes d’organització i de fun- 
cionament, 

2. D’acord amb I’article 20.l.c) de la Constitució i amb 
l’articfe 2.1 de la Llei orghnica 1111983, del 25 d’agost, de 
reforma universithria, les normes prbpies de la Universitat 
han de reconkixer explicitament que l’activitat de la Univer- 
sitat es fonamenta en la llibertat acadkrnica, que es manifes- 
ta en les llibertats de chtedra, d’investigacib i d’estudi. 

3. Els estudis oferts per la Universitat Oberta de Catalu- 
nya s’han d’atenir a la programació universithria de Catalu- 
n ya. 

Article 2. Finalitat 

1. La Universitat Ouerta de Catalunya té per finalitat 
d’oferir ensenyaments universitaris no presencials, per tal 
de facilitar l’accés a I’ensenyament universitari a totes les 
persones que, per raons personals, laborals, de residhcia o 
de qualsevol altre tipus, desitgen cursar els dits ensenya- 
ments. 

2. La Universitat Oberta de Catalunya ha de dedicar una 
atenci6 preferent a la recerca en l’hmbit de les metodologies 
i tkcniques aplicades SL I’ensenyarnent no presencial. 

Article 3. Alumnes 

1 .  Poden tenir aux.; a la Universitat Oberta de Catalunya 
ets alumnes que compleixin els requisits establerts per la 
normativa vigent per a accedir a I’ensenyarnent universitari. 



BUTLLETÍ OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 322 I 10 d’abril de 1995 21465 

2. D’acord amb l’objectiu de satisfer plenament el dret a 
l’educació superior, la Universitat Oberta ha de regular, en 
I’hrnbit de Ies seves atribucions, el rkgim d’accds i per- 
rnankncia dels alumnes als diferents estudis. En el supbsit 
d’excés de demanda, per tal de preservar la qualitat dels en- 
senyaments, la Universitat pot establir limitacions i proves 
d’accés basades essencialment en criteris acad5mics. 
Aquests criteris i les proves d’accés han d’ésser autoritzats 
pels brgans competents. 

3 .  La Universitat Oberta ha de vetllar perque, tant en la 
regulació corn en la situació prhctica, es reconegui el dret 
d’accks i de permankncia als alumnes sense cap tipus de dis- 
criminaci6 per rad de naixenqa, raqa, sexe, religi6, disminu- 
ci6 física o sensorial, opinió o qualsevol altra condició o 
circumstancia personal o social. 

Article 4, Estructura acad2mica i estudis 

1. La Universitat Oberta de Catalunya, per al desenvolu- 
pament de la seva tasca, es dota de I’estructura docent, de 
recerca i de gesti6 necesshia adequada a I’ensenyament no 
presencial, d’acord amb el que les seves normes d’orga- 
nització i de funcionament estableixin. Aquesta estructura 
s’ha d’organitzar rnitjanqant una seu central i una xarxa de 
centres de suport en les comarques de Catalunya, que ha 
d’assegurar l’atenci6 imprescindible als estudiants d’aquests 
ensenyaments en el conjunt del territori catalh. 

2. Ei departament de la Generalitat competent en rnat&ria 
d’universitats ha de vetllar pel compliment de les exighcies 
materials mínimes pel que fa a espais i serveis, d’acord amb 
la normativa vigent, atenent ]’especificitat de la modalitat 
d’ensenyament no presencial i I’estructura comarcal de la 
irnplantaci6 de la Universitat Oberta, i ha de vetllar també 
pel compliment de les altres condicions que determina 
aquesta Llei. 

3. El personal docent de la Universitat Oberta es compon 
de professorat propi, en nombre i categories adequades a les 
necessitats docents i de recerca de la universitat, i de perso- 
nal docent col.laborador, per al qual s’han d’establir eis con- 
venis corresponents i acords específics de colhboraci6 El 
sistema de selecci6 del professorat propi s’ha de basar en 
criteris de publicitat, capacitat, idonei’tat i rnkrits cientifics i 
acadkmics. 

4. La Universitat Oberta ha d’organitzar, inicialment, els 
ensenyaments conduents a l’obtenci6 dels títols oficials se- 
giien t s : 
- enginyeria tkcnica en informhtica de gesti6; 
- enginyeria tkcnica en informhtica de sistemes; 
- diplomatura en estadistica; 
- enginyeria en informhtica; 
- llicenciatura en humanitats; 
- Ilicenciatura en filologia catalana; 
- llicenciatura en filologia anglesa; 
- llicenciatura en psicopedagogia; 
- diplornatura en cikncies empresarials; 

- llicenciatura en dret; 
- llicenciatura en administració i direcci6 d’empreses. 
5. La Universitat Oberta de Catalunya ofereix proves 

d’accks per a persones més grans de vint-i-cinc anys, a les 
quals pot oferir també els cursos de preparaci6 correspo- 
nents. 

6. Per a la implantació de noves titulacions oficials, amb 
validesa a tot el territori de I’Estat, s’ha de seguir el proce- 
diment establert per la normativa vigent. Els títols oficials 
expedits per la Universitat Oberta de Catalunya han d’ésser 
homoiogats, d’acord amb el que disposen l’article 58 de la 
Llei orghnica 1111983, del 25 d’agost, de reforma universi- 
thia, i els reglaments dictats en execuci6 d’aquesta. 

Article 5. Inici de les activitats acad2miquas 

1, L’brgan competent de 1’ Administració de la Generali- 
tat, a sdlicitud de I’entitat promotora de Ia Universitat 
Oberta de Catalunya, pot autoritzar I’inici de les activitats 
acadhiques de la Universitat en el curs 1995-1996, desprks 
d’haver comprovat que s’han complert els compromisos ad- 
quirits per I’entitat titular a la membria que acompanya la 
sollicitud de reconeixement de la Universitat. 

2. La Universitat Oberta de Catalunya s’ha de mantenir 
en funcionament durant un període rninim que permeti de 
finalitzar els estudis als alumnes que, havent-los-hi iniciat, 
tinguin un rendiment acadkmic normal. 

Article 6. Mernbria d’activitats 

La Universitat Oberta de Catalunya ha de presentar 
anualment a I’brgan competent de E’Administracici de la Ge- 
neralitat una mernbria comprensiva de les activitats docents 
i investigadores portades a terme. 

Títol segon 
Finanqament i control 

Article 7. FinanFamesat 

I ,  La Universitat Oberta de Catalunya ha d’aplicar com a 
preu de matricula ei que estableixi per a cada curs acadkrnic 
el decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus per a la 
prestació de serveis acadh ics  universitaris. 

2. La Universitat Oberta de Catalunya es f i n a n p  amb: 
a) L’import de les matrícules. 
b] Les aportacions dels fundadors o de terceres persones 

c) La subvenció fixada anualment amb ckrec al pressu- 

d) Les rendes, els fruits, els interessos i els productes del 

físiques o juridiques. 

post de la Generalitat. 

seu patrimoni. 
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e )  Les subvencions, les donacions, les herencies, els l k -  
gats i els premis provinents de persones fisiques o jurldi- 
ques, tant públiques com privades. 

f) Les contraprestacions derivades dels convenis. 
g) Qualsevol altre recurs autoritzat per les lleis. 

Article 8. Control 

1. El Parlament exerceix e1 control de les activitats de la 
Universitat Oberta de Catalunya, d’acord amb les normes 
de la cambra. A aquests efectes, la Universitat ha de presen- 
tar-li anualment una membria de les seves activitats i denar- 
li compte de les seves actuacions. 

2. La Universitat Oberta de Catalunya ha d’ésser objecte 
de control financer, rnitjanqant l’auditoria que requereixi la 
seva forma juridica especifica, sota la direcci6 de la Inter- 
venció General de la Generalitat. 

3. El Govern de ia Generalitat ha de designar els seus re- 
presentants en el Patronat de la Fundaci6 per a la Universi- 
tat Oberta de Catalunya. Aquesta representació ha d’ésser 
en tot moment majorithria. 

4. Han de formar part del Consell de la Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya, d’acord amb els seus esta- 
tuts, representants de les universitats públiques catalanes, 
dels agents econhmics i socials, de I’hrnbit de la recerca i la 
cultura i del Parlament. La composici6 i les funcions del 
Consell han d’ésser aprovades pel Govern de la Generalitat, 
a proposta del Patronat de la Fundació. El Consell ha d’in- 
formar sobre el pressupost i la programació de la Universi- 
tat Oberta de Catalunya, abans que siguin aprovats. 

5 ,  Ateses les característiques especials de la Universitat 
Oberta de Catalunya, el nomenament i el cessament del rec- 
tor, rnixirna autoritat acadkmica de la Universitat, han 
d’ésser ratificats, a insthncies del Patronat de la Fundació i 
un cop escoltat el Consell, pel Govern de la Generalitat. 

6. La Universitat Oberta de Catalunya ha de regular en 
les seves normes d’organització i de funcionament la parti- 
cipació de professors i aIumnes en els brgans de programa- 
ció acadernica de les seves activitats. Aquestes normes han 
d’ésser ratificades pel Govern de la Generalitat. 

Titol tercer 
Seguiment 

Article 9. Seguiment i inspecció 

1 .  Als efectes del que estableix I’article 27.8 de la Consti- 
tució, 1’brgan competent de l’Administraci6 de la Generali- 
tat ha de fer el seguiment del compliment per la Universitat 
Oberta de Catalunya de les normes que li s6n aplicables i de 
les obligacions que té assumides. 

2. La Universitat Oberta de Catalunya ha de col-laborar 
amb 1’ Administració en les tasques d’inspecci6 d’aquesta i 
l i  ha de facilitar la documentació i l’accés a les instal*lacions 
que, exclusivament a aquests efectes, li siguin requerits. 

3. La Universitat Oberta de Catalunya ha de comunicar a 
I’brgan competent de I’Adrninistraci6 de la Generalitat les 
modificacions que es produeixin en les seves normes d’or- 
ganitzaci6 i de funcionament, en la seva situaci6 patrimo- 
nial i en la seva regulaci6 específica de concessió de beques 
i ajuts a l’estudi i a la recerca. 

Disposicions finals 

Primesa 

S’autoritzen el Govern de la Generalitat i e1 departament 
competent en matkria d’universitats, en I’hmbit de llurs atri- 
bucions respectives, a dictar les disposicions necesshries per 
al desplegament d’aquesta Llei. 

Segona 

Aquesta Llei entra en vigor l’endernh d’haver estat publi- 
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunyan 

Palau del Parlament, 29 de marq de i 995 

El secretari segon 
Xavier Guitart i Domknech 

EI president dei Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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1. 
1.10. Resolucions 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 

RESOLUCI~ 2 1 2 m  DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA CONTINUITAT 
DE LA DELEGACI~ DE FECSA A MÓRA LA NOVA (RIBERA D’EBRE) 

ADOPTADA PER LA COMiSSid D’lNDfiSTRIA, ENERGIA, COMERC I TURISME EL DIA 28 DE MARC DE 1995 
(DSPC-C, 278) 

 COMISSI^ D’IND~STRIA, ENERGIA, 
COMERG I TURISME 

La Comissió d’lndhtria, Energia, Comerq i Turisme, en 
sessid tinguda el dia 28 de marg de 1995, ha estudiat el text 
de la Proposició no de llei sobre la continuitat de la delega- 
ció de FECSA a M6ra la Nova (Ribera d’Ebre), presentada 
pel diputat Sr. Joan M. Sabanza, juntament amb quatre al- 
tres diputats del G. P. de Convergencia i Uni6 (Reg. 24089). 

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

RESOLUCI~ 

El Parlament de Catalunya, insta el Govern a fer les ges- 
tions necesshries perque l’ernpresa FECSA garanteixi la 
continuitat de la seva delegaci6 a Móra la Nova, amb els 
mateixos serveis (comercials, de manteniment i d’avaries) i 
les mateixes dotacions que en I’actualitat. 

Palau del Parlament, 28 de marq de i 995 

El secretari en funcions 
Ramon Espadaler 

EI president de la Comissi6 
Pere Esteve i Abad 

RESOLUCIÓ 213fiV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SORRE LA POSADA 
EN FUNCIONAMENT DE L’EMPRESA TERPAPEL 

ADOPTADA PER LA COMISSId D’TNDÚSTRIA, ENERGIA, COMERC F TURISME EL DIA 28 DE MARC DE 1995 
(DSPC-C, 278) 

 COMISSI^ D’INDUSTRIA, ENERGIA, 
COMERC I TURISME 

La Comissi6 d’hdústria, Energia, Cornerq i Turisme, en 
sessi6 tinguda el dia 28 de marq de 1995, ha estudiat el text 
de la Proposici6 no de llei sobre la posada en funcionament 
de l’ernpresa Terpapel, presentada pel diputat Sr, Pere-Jordi 
Piella, juntament amb quatre altres diputats del G .  Socialista 
(Reg. 25224), i I’esmena presentada pel G, P. de Conver- 
gkncia i Unió (Reg. 26568). 

Finalment, d’acord amb l’artick 135 del Reglament, ha 
adoptat la següent 

RESOLUCId 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
iniciar els contactes amb el sector paperer per intentar que 
les installacions de Terpapel es puguin tornar a posar en 
funcionament, 

Palau del Parlament, 28 cle marq de 1995 

El secretari en funcions 
Ramon Espadaler 

El president de la Comissi6 
Pere Esteve i kbad 
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RESOLUCI6 214LIV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE EL CAS 
DE LA UIRIRANITZACI6 LA RIERA, DE SANT PERE DE TORELL6 

ADOPTADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 29 DE MARC DE 1995 
(DSPC-P, 1 19) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 29 de mar$ 
de 1995, ha conegut el Dictamen de la Comissió d’hvesti- 
gacici sobre el Cas de la Urbanitzaci6 la Riera, de Sant Pere 
de TorellB, i ha debatut els fets rellevants i les conclusions 
presentades per la Comissi& com també les propostes de 
conclusió reservades pels grups parlamentaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb el que esta- 
bleix I’article 48.3 del Reglament, ha aprovat lat següent 

RESOLUCI~ 

I. El Parlament de Catalunya, coneguts i considerats sufi- 
cients els antecedents del Dictamen de la Comissió d’Inves- 
tigació sobre el Cas de la Urbanització la Riera, de Sant 
Pere de Torell6, estableix els següents fets rellevants: 

1 .  La finca obLjecte d’anhlisi constituya inicialment una 
unitat registra1 de la qual era titular el senyor Joan Vilar6 i 
Castelltort. La finca fou dividida en dues porcions pel seu 
propietari. La primera porció, de 59 hectirecs d’extensió, 
fou venuda a 1’ Ajuntament de Sant Pere de Torelló, i la se- 
gona, de 9 hectrirees d’extensi6, temps després, a lyeempresa 
municipal Prosan, a través d’una sbrie de transaccions inter- 
medies. 

2. EI maig de 1992 el senyor Joan Vilar6 i Castelltort era 
propietari de la finca La Riera, de Sant Pere de Torelló. 
L’esmentada finca tenia en aquell moment la qualificació 
urbanística de sbl no urbanitzable, amb la consideració mu- 
nicipal de zona de reserva natural, i se n’autoritzaven els 
USQS agrícola, ramader i forestal. La finca en qiiesti6 era la 
garantia hipotecaria d, un préstec atorgat per 1’Institut Catal& 
de Finances (ICF) a l’empresa Manufactures Vilar6, SA, en 
data 3 i de juliol de 199 1, per un import de 30 milions de 
pessetes. 

3. La primera porció no ha estat objecte de cap prucedi- 
ment administratiu urbanistic, i t15 la destinacid d’ubicar-hi 
serveis socials a petici6 de I’Ajuntament de Sant Pere de 
Toreil6, el qual so lk i t i  una subvenci6 de 69 milions de 
pessetes al Departament de Benestar Social, per a comprar 
la finca La Riera i destinar-la als fins i serveis esmentats. 

4,  Existint discrephcies entre I’Ajuntament i el Departa- 
ment de Benestar Social sobre els serveis a establir en 
aquesta primera porció, la seva adquisici6 fou finant;ada 
mitjanpnt un crkdit de I’TCF a 1’Ajuntarnent. El Departa- 

ment de Benestar Social va avalar el &dit de 69 milions de 
pessetes atorgat per 1’ICF a favor de 1’Ajuntament de Sant 
Pere de Torell6 per a 1’adquisició de la finca La Riera. 
Previament, el 24 de desembre de 1991, el Govern de la Ge- 
neralitat, a proposta dels departaments d’Econornia i Finan- 
ces i de Benestar Social, autoritza 1’ICF per a atorgar un 
préstec de 69 milions de pessetes a 1’Ajuntament de Sant 
Pere de Torell6 Aquest crkdit 6s avalat per l’lnstitut Catalii 
d’ Assistkncia i Serveis Socials. 

L’ICP condiciona i’aprovació del &dit a l’acord del ple 
municipal i n I’informe favorable de la Direcci6 General 
d’ Adm ini s traci6 Local, 

El 6 de febrer de 1992 el director general d’Administra- 
ci6 Local informa que l’autorització del cr&dit correspon al 
Departament d’Econornia i Finances i que ¡’autorització de 
I’adquisició directa de la finca correspon al Departament de 
Governació. 

El 4 de maq de 1992 la secretiria de 1’Ajuntament infor- 
ma que no existeix consignaci6 en el pressupost municipal 
per a adquirir la finca. 

El 13 de febrer de 1992 1’ICF acorda concedir el &dit de 
69 milions, i el 6 de maq s’efectua la compra-venda de la 
finca amb l’autoritzaci6 de la Direcci6 General d’ Adminis- 
traci6 Local. 

5. Persistint el desacord sobre la destinaci6, al venciment 
del crkdit el Departament de Benestar Social va pagar a 
I’ICF l’import del &dit i dels interessos (82 milions de 
pessetes), i es troba en marxa el procediment d’apropiació 
de la finca per la Generalitat, 

6. La segona porció de la finca, anomenada Les Fama- 
des, fou venuda pel Sr. Vilar6 a l’ernpresa patrimonial fami- 
liar Estilo y Decaraci6n del Vallés. Aquesta 1’alienh a 
Construcciones Alza, de Vic, i aquesta darrera la vengué 
posteriorment a Prosari, empresa municipal de Sant Pere de 
Torell 6. 

7, L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló fa  1’aprovaciÓ 
inicial, per unanimitat, de la modificaci6 de ies normes sub- 
sidihries de planejament en un ple ceiebrat el 24 de desem- 
bre de 1991. En aquesta aprovació inicial no s’inclou la 
requalificació de la finca La Riera. 

8. E1 procediment administratiu urbanistic relatiu a la ur- 
banitzaci6 La Riera, de Sant Pere de Torell6, s’inicih amb 
l’al-legació presentada e1 23 de gener de 1992 davant 
I’Ajuntarnent pel Sr. Joan Vilar6 en el trhmit d’informació 
piiblica subsegüent a I’aprovació inicial de la modificació 
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de les normes subsidihries de planejament, acordada unhni- 
mement pel consistori el dia 24 de desembre de 1991. 

9. E1 6 de m a q  de 1992 el propietari de la finca La Riera 
segrega una part de la finca, anomenada Les Famades, de 9 
hecthrees aproximadament, Aquest mateix dia es ven la fin- 
ca La Riera, de 54 hecthrees, SI l’Ajuntament, per valor de 
69 milions de pessetes. El 7 de maig de i992 el Sr. Vilaró 
aporta la finca Les Famades a la societat patrimonial Estilo 
y Decoración del Vallés. El mateix dia, E’esposa del Sr. Vi- 
lar6 ofereix a I’Ajuntament la venda de la finca Les Fama- 
des per 90 milions de pessetes. L’1 de juliol de 1993 Estilo 
y Decoración del Vallés ven la finca esmentada per 10 mi- 
lions de pessetes a Construcciones Alza. El 8 de juliol de 
1993 Construcciones Alza ven a l’empresa municipal Pro- 
San aquesta finca per un import de 78.270.870 pessetes. 

10, El 13 de maig de 1992 el Ple de I’Ajuntament de 
Sant Pere de Torelló aprovh per unanimitat la modificaei6 
de les normes subsidihies de planejament del municipi amb 
la inclusió de l’allegació presentada pel Sr. Vilaró, que 
comporta l’aprovaci6 d’un pla parcial d’ordenació per a 
ubicar setanta habitatges socials en I’anomenat sector tres 
de la zona La Riera. Aquest pla parcial s’aprovi per unani- 
mitat del Ple de I’Ajuntament de Sant Pere de Torell6 el dia 
3 de juliol de 1992. 

El pla parcial d’ordenació és presentat a I’Ajuntarnent pel 
Sr. Joan Vilaró, i és per tant d’iniciativa privada. L’arqui- 
tecte redactor del projecte és el Sr, Jaume Canals i Casabó. 
El 30 de juliol de 1992, el senyor Vilar6 comunica per escrit 
el seu abandó dels drets de prornoci6 del pla parcial La Rie- 
ra. 

11, Vist el contingut de la iniciativa municipal, el 8 de 
juliol de i992 la Comissi6 d’Urbanisme de Barcelona acor- 
dB donar a I’expedient la consideraci6 d’un procediment de 
revisió anticipada de normes subsidihies, decisi6 sobre la 
qual informh favorablement la Comissi6 d’urbanisme de 
Catalunya en sessió del dia 22 de juliol de 1992 i que acaba 
amb Resoluci6 del conseller de Politica Territorial i Obres 
Públiques de la mateixa data. 

12. Durant els trhmits esmentats en els punts anteriors, 
l’dcalde de Sant Pere de Torelló informh la Comissi6 d’Ur- 

banisme de Barcelona sobre la urghcia de I’aprovació de la 
revisió anticipada de les normes subsidihies per a poder aco- 
llir-se al Pla de promoció pdblica de l’habitatge, el termini de 
presentaci6 de sol-licituds del qual finia el 3 1 de juliol de 1992. 
Recollida la petició, la Comissi6 d’urbanisme de Barcelona, 
en sessi6 de1 dia 22 de juliol de 1992, inforrnh favorablement 
sobre la revisi6 anticipada de les nomes subsidihies de plane- 
jament i aprovh el Pla parcial d’ordenació del sector tres, ano- 
menat La Riera, en el qual s’introdueixen unes prescripcions 
tkniques que haurien d’especificar-se en un nou text refós. 

i3. En la segona porció de la finca s’hi han construi’t i 
posat a la venda els habitatges socials previstos, 

11. En conseqükncia, el Parlament de Catalunya aprova 
les segiients conclusions: 

i .”  La primera porció de la finca no és objecte de les 
compethies investigadores de la Comissi6, no havent-se 
constatat cap irregularitat en el finanpment de la seva ad- 
quisici6, malgrat l’existhncia d ’ algunes anomalies no trans- 
cendentals, Es considera que la Generalitat de Catalunya 
hauri d’obtenir amb la rnhxima celeritat el domini registra1 
de la finca destinada a la ubicació de serveis socials, 

2.” La segona porció de la finca fou objecte d’una requa- 
lificaci6 urbanistica a insthncies de 1’Ajuntament de Sant 
Pere de TorelM per a poder ésser destinada a la construcci6 
d’habitatges d’interks social. No s’ha constatat cap irregula- 
ritat en la tramitaci6 deIs expedients corresponents, tot i 
aparkixer algunes anomalies no transcendentals. Es constata 
que existeixen discrephncies juridico-jurisprudencials sobre 
I’abast de I’omissi6 de la seva segona exposició pública, 

3.a Dels expedients examinats i de les declaracions for- 
mulades, sobre la base del marc legal vigent, no apareix 
constancia de la intervenció del Sr. Josep M. Cullell i Nadal 
ni es desprkn cap responsabilitat que li sigui atribui’ble. 

Palau del Parlament, 29 de mar$ de 1995 

La secretkia primera 
Flora Sanabra i Villarroya 

EI president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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RESOLUCI~  mfiv DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, RELATIVA A L’INFORME 
DE FISCALETZACI~ 32/94-c, SOBRE: JAS DE VAVAL DE LA GENERALITAT 

A GRAND PEN~NSULA, SA 

ADOPTADA PER LA COMISSI6 DE LA SINDICATURA DE COMPTES 
EL DIA 4 D’ABRIL DE 1995 

(DSPC-C, 28 1) 

COMISSI6 DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió tin- 
guda el dia 4 d’abril de 1995, ha debatut les propostes de re- 
solució presentades pel G. P. de Convergencia i Unió (Reg. 
27372), pel G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 
27375), pel G. P. d’hiciattiva per Catalunya (Reg. 27376) i 
pel G, P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 
27379) subsegüents al debat de 1’Informe de fiscalitzaci6 
32/94-C, sobre l ’ h  de l’aval de la Generalitat de Catalunya 
a Grand Península, SA (Reg. 25820)’ emes a sol4citud del 
Parlament, presentat per la Sindicatura de Comptes 

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 145.5 
del Reglament dei Parlament i e1 criteri interpretatiu 

d’aquest article, del 17 de novembre de 1992, ha adoptat la 
segiient 

RESOLUCI~ 

EI Parlament de Catalunya aprova 1’Inforrne de fiscalitza- 
ci6 32/94-C, sobre l’cs de I’aval de la Generalitat a Grand 
Península, SA. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

El secretari El president de la Comissi6 
Llibert Cuatrecasas Joan Manuel Sabanzsl 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT o CLOSES EN LA FORMULACI~ 
1.15. Mocions 

MOC16 73nV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE L’ENSENYAMENT SECUNDARI 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 30 DE MARC DE 1995 
(DSPC-P, 120) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 30 de marq 
de 1995, d’acord amb els articles 130 i concordants del Re- 
glament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-lació 
u1 Consell Executiu sobre I’ensenyarnent secundari, presen- 
tada pels diputats Srs. Josep Bargal16 i Josep-Lluís Carod- 
Rovira, del 6. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
{Reg, 215858)~ i les esmenes presentades. 

Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 
I30 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent 

MOCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a publicar, 
abans que s’inicii la implantaci6 generalitzada del primer 
curs d’educaci6 secundhria obligatoria (ESO), prevista per 
al curs escolar 1996-97, la normativa referent a mmjadors 
escolars. 

Palau del Parlament, 30 de marq de 1995 

EI secretari segon 
Xavier Guitart i Domknech 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegodsl 
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MOC16 74DV DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE EL CONTROL 
DE LA PUBLICITAT DEL JOC I LA REDUCCIÓ DELS JOCS D’ATZAR 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 30 DE MARC DE I995 
(DSPC-P, 120) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 30 de marG 
de 1995, d’acord amb els articles 130 i concordants del Re- 
glament, ha debatut In Maci6 subsegüent a la interpeHaci6 
al Consell Executiu sobre la política general de control de la 
publicitat del joc, presentada pel diputat Sr, Daniel Font, del 
G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg. 26914), i les 
esmenes presentades. 

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

M Q C I ~  

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1 .  Prosseguir les actuacions encaminades a aconseguir 

2. Continuar la progressiva reducci6 de la publicitat del 
una reducció dels jocs d’atzar a Catalunya. 

JOC. 

Palau del Parlament, 30 de marq de 1995 

EI secretari tercer 
Enric Castellnou i Alberch 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

M O C I ~  7 5 m  DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE L’APLICACL~ DEL PLA 
DTSPAXS D ~ I N T E R ~ S  NATURAL, ESPECXALMENT PEL QUE FA AL CAP 

DE CREUS I AL PALLARS S O B I d  

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 30 DE MARC DE 1995 
(DSPC-P, 120) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 30 de rnarq 
de 1995, d’acord amb els articles 130 i concordants del Re- 
glament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-lació 
al Consell Executiu sobre l’aplicació del PEJN, presentada 
pel diputat Sr. Rafael Madueñe, del G. Socialista al Parla- 
ment de Catalunya (Reg. 26915), i les esmenes presentades. 

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

MOCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1 .  Presentar-li, abans de finals del 1995, un projecte de 

llei de protecci6 del cap de Creus, pel seu gran valor eco- 
lbgic i paisatgístic. 

2. Accelerar la redacci6 dels plans especials de protecció 
del medi natural i del paisatge necessaris per al desplega- 
ment del Pla d’espais d’interks natural (PEIN). 

3. Presentar en el termini més breu possible el Pla pilot 
de foment i per a la millora de les condicions shcio- 
econbmiques per a la comarca del Pallars Sobirh, previst en 
el PEIN, a partir de I’aprovació definitiva del Pla especial 
de protecció de les capqaleres de la Noguera de Vallferrera i 
la Noguera de Cardh. 

Palau del Parlament, 30 de marq de 1995 

EI secretari quart 
Xavier Bosch i Garcia 

EI president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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MOCIÓ 76nv DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA PRESENCIA 
INTERNACIONAL DE L’ESPORT CATALA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 30 DE MARC DE 1995 
(DSPC-P, 120) 

PLE DEL PARLAMENT 

EI Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de maq 
de 1995, d’acord amb els articles 130 i concordants del Re- 
glament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-laci6 
al Consell Executiu sobre la preskncia internacional de I’ees- 
port catak, presentada pels diputats Srs. Ernest Benach i Jo- 
sep-Lluís Carod-Rovira, del G. P. d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (Reg. 26860). 

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

M O C I ~  

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar su- 
port, tant tkcnic com econbrnic, a totes les federacions es- 
portives catalanes que participin en esdeveniments esportius 
de carhcter internacional, amb la finalitat de promoure una 
presencia constant en 1’ambit internacional de I’esport cata- 
19. 

Palau del Parlament, 30 de marc; de 1995 

La secretkia primera 
Flora Sanabra i Villarroya 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

MOCIÓ 77nv DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE EL DESENVOLUPAMENT 
DEL PLA INTEGRAL DE LA FAMELIA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 30 DE MARC DE 1995 
(DSPC-P, 120) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 30 de marq 
de 1995, d’acord amb els articles 130 i concordants del Re- 
glament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpehció 
al Consell Executiu sobre el desenvolupament del Pla inte- 
gral de la farnilia, presentada pel diputat Sr. Josep M, Re- 
guant, del G, Mixt (Reg. 26893), i les esmenes presentades. 

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

M O C I ~  

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera- 
litat r? continuar la política de suport a les families, atenent 
les situacions familiars més dificils, mitjayant Ea considera- 
ció de &dit ampliable que t6 la renda mínima d’inserció 
(PLRMI), Les persones separades amb fills a chrrec seu que 
queden en situaci6 d’extrerna pobresa han d’ésser ateses, te- 
nint en compte les especificitats de cada cas, 

Palau del Parlament, 30 de marq de 1995 

El secretari segon 
Xavier Guitart i Dornknech 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Rassegada 
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1, TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 
1.20, InterpeWacions 

InterpeHaciÓ al Consell Executiu sobre les divisions ad- 
ministratives territorials de Catalunya (Reg. 2 1473; 
ROPC, 257) 

- Formulada pel diputat Sr. Antoni Farrés, del G ,  P. 
d’hiciativa per Catalunya, i resposta pel conseller de Ga- 
vernaci6 en el Ple de1 dia 29 de mar$ de i995 (DSPC-P, 
119). 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre el model policia1 
i e1 desplegament dels mossos d’esquadra (Reg. 21540; 
BOPC, 257) 

- Formulada per la diputada Sra. Magda Oranich, del 
G. P. d’hiciativa per Catalunya, i resposta pe1 conseller de 
Governmi6 en e1 Ple del dia 30 de marq de 1995 (DSPC-P, 
3 20). 

InEerpeHaci6 al Consell Executiu sobre la politica 
d’irnmigraci6 a Catalunya, amb especial referencia al 
Pla interdepartamental d’imrnigraciii (Reg. 21937; 
BOPC, 264) 

- Formulada pel diputat Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del 
G. P. d’hiciativa per Catalunya, i resposta pel conseller de 
Benestar Social en el Ple del dia 29 de mar9 de 1995 
(DSPC-P, 119). 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre I’ensenyament 
no reglat (Reg. 22166; BOPC, 266) 

- Formulada per la diputada Sra, Dolors Torrent, del G. 
Socialista al Parlament de Catalunya, i resposta pel conse- 
ller d’Ensenyament en el Ple del dia 29 de marq de 1995 
(DSPC-F, 119). 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre les diputacions 
provincials (Reg. 22688; BOPC, 272) 

- Formulada pel diputat Sr. Ernest Benach, del G .  P. 
d’ Esquerra Republicana de Catalunya, i resposta pel conse- 
ller de Governaci6 en el Ple del dia 30 de marq de 1995 
(DSPC-P, 120). 

InterpeHacici al Consell Executiu sobre la seguretat pú- 
blica (Reg, 23035; BOPC, 274) 

- Formulada pe2 diputat Sr, Josep-Lluís Carod-Rovira, 
del G. P. d’Esquerra Republicana de CataIunya, i resposta 
pel conseller de Governaci6 en el Ple del dia 30 de marq de 
1995 (DSPC-P, 120). 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre el despoblament 
de les zones rurals de Catalunya (Reg. 23167; BOPC, 
277) 

- Formulada pel diputat SI-. Pere-Jordi Piella, del G. 
Socialista al Parlament de Catalunya, i resposta pel conse- 
ller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en e1 Ple del dia 30 de 
maq de 1995 (DSPC-P, 120). 

InterpeHnciÓ al Consell Executiu sobre els horaris co- 
mercials (Reg. 23230; ROPC, 277) 

- Formulada pel diputat Sr. Joan Puigcercós, del G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i resposta pel conse- 
ller de Comert;, Consum i Turisme en el Ple del dia 30 de 
marq de 1995 (DSPC-P, 120). 

TnterpeHaciÓ al Consell Executiu sobre la planificaci6 
familiar (Reg. 23238; BOPC, 277) 

- Formulada per la diputada Sra. Maite Utges, del G. 
Socialista al Parlament de Catalunya, i resposta pel conse- 
ller de Sanitat i Seguretat Social en el Ple del dia 29 de marq 
de 1995 (DSPC-P, 119). 

InterpeWaciÓ al Consell Executiu sobre la construcció de 
nous establiments penitenciaris {Regs. 2522 1 i 27086; 
BOPC, 300) 

- Formulada pel diputat Sr. Joan Oliart, del G. Socialis- 
ta al Parlament de Catalunya, i resposta per la consellera de 
Justícia en el Ple del dia 29 de mar$ de 1995 (DSPC-P, 
119). 
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2. 
2.10. 
2.10.35. Proaosicions no de llei 

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, FEURADA, CANVI O DECAIMENT 
Projectes i propostes de resolució 

Praposici6 no de llci sobre la informació als usuaris del 
Servei Catal& de la Salut pel que fa als trasplantaments 
d’hrgans i el tractament de les sindsomes tumorals cam- 
plexes (Reg. 25826; BOPC, 305) 

Proposiei6 no de llei sobre la revisi6 dels sistemes d’aire 
condicionat (Reg, 25856; BOPC, 305) 

- Rebutjada en la sessió ndm. 35 de la Comissió de Po- 
lr’tica Social, tinguda el dia 5 d’slbril de 1995 (DSPC-C, 
283). - Rebutjada en la sessi6 núm. 35 de la Comissi6 de Po- 

lítica Social, tinguda el dia 5 d’abril de 1995 (DSPC-C, 
283). 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER FCEBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 
2,lO. Projectes i propostes de resoluci6 
2,í0.60. Propostes de resolucib per a crear comissions 

Proposta de resolució per la qual es crea una Comissi6 
d’Investigaci6 sobre Pagaments de la Secretaria General 
de la Presidhcia a Partits Politics i Mitjans de Cornuni- 
caci6 (Regs. 26426 i 265 13; BOPC, 310) 

- Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessi6 núm. 66, 
tinguda el dia 29 de m q  de 1995 (DSPC-P, 119). 

2, 
2.15. Mocions subsegüents a interpeHacians 

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 

Moció subsegiient a la interpeliacib al Consell Executiu 
sobre el finanqament de les universitats catalanes (Reg. 
26913; BOPC, 316) 

- Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessi6 nOm. 66, 
tinguda el dia 30 de marq de 1995 (DSPC-P, 120). 
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAIMENT 
2.20, InterpeHacions 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre la prevenció de 
Ies inundacions (Reg. 22670; BOPC, 27 1) 

- Retirada per la diputada Sra. Rosa Martí, del G .  So- 
cialista al Parlament de Catalunya, en el Ple del dia 29 de 
mar$ de 1995 (DSPC-P, 119). 

XnterpeWaci6 al Consell Executiu sobre Ea pobresa a Ca- 
talunya (Reg. 22724; BOPC, 271 ) 

- Retirada pel portaveu de1 Grup Parlamentari d’Es- 
querra Republicana de Catalunya, (Reg. 27207), admesa a 
trhmit per la Mesa del Parlament el dia 4 d’abril de 1995. 
(Vegeu la nutificacid del portavell en la secció 4.67, p&g. 
21501, d’aquest butlletí). 

InterpeHació al Consell Executiu sobre els casals cata- 
lans (Reg, 23037; BOPC, 279) 

- Retirada pel diputat Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira, del 
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, en el Ple de1 
dia 30 de marq de 1995 (DSPC-P, 120). 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre les infraestructu- 
res hidrhdiques per al reg (Reg. 24764; BOPC, 295) 

- Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari d’Es- 
querra Republicana de Catalunya, en nom del diputat que 
l’ha presentada, en la Junta de Portaveus del dia 4 d’abril de 
1995. 

InterpeHacM a1 Consell Executiu sobre el finanqament 
autonhic (Reg. 25321; BOPC, 300) 

- Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari d’hicia- 
tiva per Catalunya, en nom del diputat que I’ha presentada, 
en la Junta de Portaveus del dia 4 d’abril de 1995. 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3.01.01. Proiectes de llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

PROJECTE DE LLEI DE MUDIFECACIÓ DE LA LLEI 411980, DEL 16 DE DESEMBRE, 

(Reg. 21 895) 
DE C R E A C I ~  DE L’TNSTITUT CATALA DEL SOL 

PRbRROGA DEL TERMINI DE PRESENTAC16 DEL DICTAMEN DE LA COMISSI6 
DE POLfTiCA TERRITORIAL (Reg. 27264) 

PRESIDhNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 4 d’abril 
de 1995, vista la solalicitud presentada per la presidenta de la 
Comissi6 de Política Territorial (Reg. 272641, d’acord amb 
els articles 39,2 i 85 del Reglament del Parlament, ha acor- 
dat de concedir una prbrroga d’un mes del termini de pre- 
sentaci6 del Dictamen de la Comissi6 sobre el Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4J1980, del 16 de desembre, 
de creació de I’Institut Catal& del Sbl (Reg. 218951, el qual 
termini finira el dia 3 de maig de 1995. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

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

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissió de Política Territorial, d’acord 

amb alfb que estableix l’article 3 9 2  del Reglament del Par- 
lament, ha acordat de soldicitar a la Mesa del Parlament una 
ampliaci6 del termini per a l’elaboració del Dictamen del 
Projecte de llei de modificaci6 de la Llei 41I980, del 16 de 
desembre, de creaci6 de 1’Institut Catalh del Sbl (Reg. 
21 895). 

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

Palau del Parlament, 30 de marq de 1995 

Rosa Martí i Conill 
Presidenta de la Comissi6 

PROJECTE DE LLEI D’ATENCI~ r PROTECCI~ DE LA INFANCTA I L~AADOLESC~NCIA 
(Reg. 24559) 

PONENCIA PER A ELABORAR L’INFORME 

COMISSIO DE POL~TICA SOCIAL Grup Parlamentari d ’&guerra Republicana de Catalunya: 
Sr. Xavier Bosch i Garcia 

Grup Parlamentari d’lniciutiva p e r  Catalunya: 
Sra. Imma Mayol i Beltran 

Grup Parlamentari Popular: 
Sr. Julio Ariza i Irigoyen 

La Comissi6 de Politica Social, en sessió tinguda el dia 5 
d’abril de 1995, d’acord amb l’article 97.1 del Reglament, 
ha nomenat la Ponhcia per a elaborar I’Informe sobre el 
Projecte de llei d’atenció i protecció de la infhncia i I’ada- 
lesckncia i les esmenes presentades, que resta constituida 
pels membres següents: 

Grup Parlamentari de Convergbncia i Unid: 
Sra. Araceli Vendrell i Gener 

G w p  Socialista al Parlament de Catalunya: 
Sra. Rosa Barenys i Martorell 

Grup Mixt: 
Sr. Josep M. Reguant i Gili 

Palau del Parlament, 5 d’abril de 1995 

El secretari 
Carles Viñas i Serra 

La presidenta de la Comissi6 
Rosa Barenys i Martorell 



BUTLLETÍ OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA J Núm. 322 I 10 d’abril de 2995 21477 

3. TRAMXTACIONS EN CURS 
3.01. 
3.01.02. Bromsicions de llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

moposIcró DE LLEI SOBRE DJNAMITZACI~ ECON~MTCA LOCAL 

PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
(Reg. 27 16 1 I Admissió a trhrnit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista, fent 
6s d’allb que es determina als articles 106 i concordants del 
Reglament de la Cambra, presento per a la seva tramitació 
la següent Proposici6 de Llei sobre Dinamitzaci6 Econbmi- 
ca Local, 

Exposici6 de Motius 

La política de desenvolupament econbrnic ha experimen- 
tat un canvi substancial en els darrers anys. D’uns planteja- 
ments que posaven molt emfasi en les actuacions de les 
administracions en la consecució d’un entorn favorable mit- 
janqant la dotaci6 d’infraestructures i ensenyament, s’ha 
passat a un  enfocament en que també els actors econbmics i 
socials a nivell local han de ser un dels principals actors del 
desenvolupament de la seva h a .  Segons aquest planteja- 
ment s’ha de potenciar el desenvolupament endogen -a par- 
tir dels propis recursos d’una comunitat- mitjanpnt 
polftiques descentralitzades en que a la implicació dels 
agents econbmics i socials sumant esforgos amb les admi- 
nistracions s’ha de convertir en la millor aposta pel futur de 
les respectives comunitats locals. 

Així una política de desenvolupament econbmic local ha 
de plantejar-se la mobilització d’aquesta comunitat entorn a 
la consecuci6 d’uns objectius previament i hmpliarnent con- 
sensuats fomentant la capacitat emprenedora de tots els seus 
membres. 

Van en aquest sentit les recomanacions de la O.C.D.E. i 
les de la Uni6 Europea rnitjanqant el seu Llibre Blanc que 
ha establert unes línies d’actuaci6 plasmades a nivell de 
1’Estat Espanyol en diferents iniciatives governamentals. 
Tarnb6 les experikncies portades a terme a Catalunya en 
aquest sentit durant els darrers anys per algunes comunitats 
locals estan donant uns fruits molt positius. 

En aquest sentit, entre les resolucions de la sessi6 
pleniria del 27 d’octubre de 1994 subsegüents al Debat so- 
bre l’Orientaci6 Política General dei Consell Executiu, va 
aprovar-se fomentar l’autoempresa i l’eestslblirnent, en els 
casos que la dirnensi6 ho permeti, d’una base municipal per 
fer-la efectiva. 

També ha d’esmentar-se que la proliferacid i la dispersi6 
actual de les ajudes que donen les administracions als po- 

tencials emprenedors, moltes vegades, en lloc de ser un estí- 
mul, es converteixen en una barrera que només es franque- 
jable per ies persones que tenen mitjans per sortejar aquest 
laberint administratiu. Un sistema capa$ de focalitzar, sobre 
un territori determinat, el gran potencial que representa les 
actuals iniciatives comunithies, estatals i autonbrniques pel 
foment de l’economia endogena és imprescindible si es vo- 
ien optimitzar els recursos disponibles. 

La concertació, la coordinació, el cofinanqament entre les 
administracions i els agents econbmics i socials, així COM 

les politiques actives d’ocupaci6 han de ser els pilars sobre 
els que es vesteixi un model de dinamitzaci6 econbmica 
que, aplicat a nivell Iocal, crear& un marc molt positiu per 
fer aflorar la seva capacitat emprenedora i ajnudarh 5~ avanpr 
vers el reequilibri territorial de Catalunya. 

Les polítiques de dinarnització econbmica local s’han de 
contemplar com instruments d’actuació a llarg termini que a 
l’estimular l’activitat econbmica i empresarial local han de 
donar lloc al naixement d’un ernpresmht autbcton molt im- 
portant pel futur econbrnic i social de Catalunya. 

Article 1. Objecte de la Llei 

La present Llei té per objecte la implementació d’una po- 
litica local, municipal o supramunicipal, que estimuli l’acti- 
vitat empresarial i l’ocupació i faciliti I’aflorament de 
potencials emprenedors. 

Tambt5 és objecte d’aquesta Llei la creació d’un instru- 
ment que a més faciliti la projecci6 exterior del correspo- 
nent hmbit o hrea d’actuaci6 a fi d’atraure inversions que 
ajudin al seu desenvolupament q u i l  i brat. 

Article 2. Els Centres de Dinamitzacid Econhica  Local 

1 ,  Els brgans bhsics impulsors d’aquesta activitat seran 
els Centres de Di nami tzació Econhica Local, qualsevol 
que sigui la forma juridica o denominació que adoptin sem- 
pre que els seus fins siguin els contemplats en I’article 1 
d’aquesta Llei. 

2. Els Centres de Dinamitzacici Econbinica Local són or- 
ganismes d’iniciativa municipal, de concert entre les Admi- 
nistracions P~jbliques de Catalunya i els agents socials i 
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econbmics del país per coordinar les seves actuacions d‘es- 
tirnul de l’activitat econhica endbgena i projecció exterior. 

Podran acollir-se al marc d’aquesta Llei els organismes 
que, a nivell local o suprstmunicipal, actuen avui dia a Cata- 
lunya sota els principis exposats a l’article primer. 

Les funcions dels esmentats centres, en el corresponent 
Bmbit O h a  d’actuació, són : 

a) Actuar corn animadors del teixit econbmic. 
b) La realització i posterior implementaciij i tutela dels 

plans estratcgics que permetin una acci6 coordinada i con- 
sensuada pel seu desenvolupament econbrnic i social # 

c) Potenciar Ea inserci6 en el mercat de treball dels recur- 
sos humans, adequant l’oferta de formació a les necessitats 
del territori. 

d) Difondre i focalitzar la informaci6 i els ajuts de les ad- 
ministracions públiques per a la cremi6 d’activitat econbmi- 

e)  Potenciar les iniciatives generadores de riquesa i ocu- 
pació. 

f) Promoure, donar suport i participar en l’activitat 
econhica i social que contribueixi al desenvolupament de 
l’entorn sbcio-econbmic corresponent a la seva hea d’ac- 
tu ació. 

g) Desenvolupar estudis de viabilitat dels nous projectes 
d’ empreses. 

h) Facilitar l’assisthcia i el suport necessaris per a la ma- 
terialització d’ iniciatives empresariaís. 

i) Dur a terme la promoció externa de la seva &rea d’ac- 
tuació per a la generació d’activitat econhica dins la ma- 
teixa. 

3, Als Centres de Dinamitzaci6 Econbmica LocaE podran 
integrar-s’hi les Administracions locals i els agents socials i 
econbmics presents a E’hrea o Bmbit d’actuació. 

ca. 

Article 3. EL Fons de Dinamitzacid Econhicu Local 

1. Es crea el Fons de Dinarnització Econbmica Local a 
chrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 
Aquest Fons es destinar& a participar en el finangarnent dels 
Centres de Dinamitzaci6 Econbmica Local que duguin a 
terme les funcions previstes en l’article 2.2 d’aquesta Llei. 

2. En e1 finanqament dels esmentats Centres participaran 
tant la Generalitat de Cataíunya corn les administracions 10- 
cals i les entitats concertades per a la seva creaci6. 

Article 4. Comissi6 T h i c a  Interdepartarnental de Suport 
als nous emprenedurs 

1 .  Es crea la Comissió Tecnica Interdepartamental de su- 
port als nous emprenedors. 

2. L’esmentada Comissi6 Tkcnica tindrh C Q ~  a funcions 
la coordinació i simplificació de les polftiques que duguin a 

terme els diferents Departaments de la Generalitat envers 
les noves iniciatives empresarials. 

Aquesta Comissió Tecnica tindrh cura de procurar una 
cornunicaci6 fluida amb els Centres de Dinamització 
Econbrnica Local, per tal de facilitar I’aplicació de les aC- 

cions de la Generalitat sobre la materia, a través dels esmen- 
tats Centres. 

3. La Comissió Timica de suport als nous emprenedors 
es compondrh d’un representant de cadascun dels següents 
Departaments : 
- Agricultura, Ramaderia i Pesca 
- CornerG, Consum i Turisme 
- Economia i Finances 
- Ensenyament 
- Indtístria i Energia 
- Medi Ambient 
- Politica Territorial, Urbanisme 
- Trebail 
Així mateix hi formaran part representants dels agents so- 

cials i econbmics de Catalunya, de les associacions empre- 
sarials, de les centrals sindicals i de les associacions de 
municipis de Catalunya, en els termes que reghmenthria- 
ment es determinin. 

Article 5.  El programa de foment d’iniciatives empresa- 
rials, naicroempreses i 1 ’autuocupacib 

1 .  Amb carrec als Pressupostos de la Generalitat de Cata- 
lunya de cada anualitat es crea un programa especific de fo- 
ment i suport a les iniciatives empresarials i de foment per a 
la creaci6 de microempreses. 

2. Aquest programa ha de contemplar: 
a) La creació d’un Fons d’Emprenedors, per tal de fer 

front a les despeses de posada en marxa dels projectes pre- 
sentats i validats pels Centres de Dinamització Econbrnica 
Loc~ll. 

b) La creacici d’un Fons d’Inversi6, amb participacih pfi- 
blica i privada mitjitnqant conveni amb les Caixes d’Estalvi, 
amb l’objectiu de facilitar la inversió per a noves iniciatives 
empresarials presentades i validades pels Centres de Dina- 
mitzaci6 Econbmica Local. 

Article 6. El programa de centres o vivers d ’emprem 

1. Amb chrrec als Pressupostos de la Generalitat de Cata- 
lunya de cada anualitat es crea un programa especific de 
centres d’ernpreses o vivers d’empresa per a la construcció i 
el recolzament econbrnic d’aquests instruments de suport a 
la creació d’ernpreses. 

2. EI desenvolupament d’aquest programa es dura a ter- 
me rnitjanqant els Centres de Dinamitzaci6 Econbrnica 
Local. 
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Article 7. Elx programes de la Wni6 Europea per a la dina- 
miizzacid econbmica 

DisposiciÓ final 

Aquesta Llei entrar& en vigor 1’ 1 de gener de 1996. 
Els Centres de Dinamitzaci6 Ecanbmica Local desenvo- 

luparan entre les seves funcions, la informació i tramitaci6 
dels programes de la Uni6 Europea per a la Dinamització 
Econbmica, focalitzant i ordenant la seva aplicació en les 
respectives bees d’actuació. 

Palau del Parlament, 28 de mar$ de 1995 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.10, Projectes i propostes de resoluci6 
3.10.30. Propostes de resoluci6 subsegiients a la Membria anual i a altres informes 

de la Sindicatura de Comptes 

PROPOSTES DE RESOLUCId SUBSEGÜENTS A L’INFORME DE FISCALITZACIi) 
32/94-C, SOBRE L Y h  DE L’AVAL DE LA GENERALITAT A GRAND PEN~NSULA, SA 

(Reg. 25320) 

PROPOSTES DE RESOLüCI6 PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 
(Regs. 27372,27375,27376 i 27379 I Admissió a trhmit: Mesa CSC del 04.04.95) 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI DE 

CONVERGENCIA I U N X ~  ( ~ e g .  27372) 

A LA MESA DE L A  COMlSSId 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Raimon Escude i Pladeltorens, Portaveu del Grup Parla- 
mentari de Convergbncia i Unió, d’acord amb e! que dispo- 
sa l’article 145 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de Resoluci6 subsegüent al Debat de I ’ h  
forine de Fiscalització 32/94-C, sobre I’bs de I’aval de la 
Generalitat a Grslnd Península, SA (Reg. 25820). 

PROPOSTA DE RESOLUCI~ 

El Parlament de Catalunya aprova l’hforme de Fisca- 
litzaci6 32/94-C, sobre I’h de I’aval de la Generalitat a 
Grand Peninsula, SA (Reg. 25820). 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

Raimon Escudé i Pladellorens 
Portaveu del Grup Parlamentari 

de Convergkncia i Unió 

PROPOSTA DE RESOLUCI6 PRESENTADA 
PEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT 

DE CATALUNYA (Reg. 27375) 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Martí Carnicer i Vidal, Diputat del Grup Socialista, fent 
ús del que es preveu a I’article 145.4 del Reglament de la 
Cambra, presento les següents Propostes de Resolucid sub- 
següents a ]’Informe de Fiscalitzaci6 32/94-C, sobre l’iis de 
i’aval de la Generalitat a Grand Península, SA (Reg. 
25820). 

PROPOSTA DE RESOLUCIO 

El Parlament de Catalunya acorda encomanar a la Sindi- 
catura de Comptes i’ampliació de l’lnforrne 32/94-C, sobre 
1’6s de l’aval de la Generalitat a Grslnd Península, SA en els 
segiients aspectes 
- Esclariment de les circumsthncies que han concorregut 

a I’entotn de I’afectació de 1.000 milions de pessetes de 
Grand Península com a garantia d’un prestec concedit a 
Gran Tibidabo, SA i de la posterior cancel4ació d’aquesta 
afeectac i6. 
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- Anillisi del compliment de I’equilibri entre els imports 
avalats i les inversions efectuades en cada un dels moments 
temporals afectats. Concretament si sempre s’ha complert la 
condició de que les disposicions del préstec s’han realitzat 
contra certificació de les inversions realitzades. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

Martí Carnicer i Vidal 
Diputat 

PROPOSTA DE RESOLUCI6 PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI. D’IINICIATIVA 

PER CATALUNYA (Reg, 27376) 

A LA MESA DE LA COMISSI6 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Joan Saura i Laporta, diputat del Grup Parlamentari 
d’hiciativa per Catalunya, d’acord amb all6 que preveu 
I’article 145 del Reglament de la Cambra, presenta per al 
seu debat i votació la segiient 

PROPOSTA DE RESOLUCI~ 

El Parlament de Catalunya, un cop examinat l’informe de 
fiscalització 32194-C de la Sindicatura de Comptes i consi- 
derant les noves informacions aparegudes en relació a I’ús 
de I’aval de 1st Generalitat a Grand Península, SA, avui Port 
Aventura, demana una ampliació de l’informe de fiscalitza- 
cilj a la sindicatura de Comptes sobre 1’6s de l’aval: de 
70.000 milions de pessetes a Grand Penlnsula, SA. 

PROPOSTA DE RESOLUCI~ PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA 

REPUELTCANA DE CATALUNYA 
(Reg. 27379) 

A LA MESA DE LA COMISSI6 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Josep-Lluís Carod-Rovira, Diputat del Grup Parlamentari 
d’EEsquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord amb 
all6 que preveu el Reglament de la Cambra presenta la se- 
güent Proposta de Resolució: 

PROPOSTA DE RESOLUCId 

Analitzat l’informe de la Sindicatura de Comptes de Ca- 
talunya 32/94-C, tenint en compte les noves informacions 
aparegudes sobre I’Ús de diner provinent de I’aval de la Ge- 
neralitat a Grand Península, SA i la inconcreci6, exposada 
per part del Síndic Major, de la petici6 inicial expressada en 
resolució del Ple del Parlament, s’acorda demanar I’amplia- 
ció de l’esmentat informe, que inclogui la viabilitat del pro- 
jecte impulsat per Grand Península, SA i la procedencia i 
l’iis de3 compte 004.3030.1002 mantingut per Grand Penin- 
sula, SA a la Caixa de Tarragona. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

Joan Saura i hpar ta  
Diputat 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Portaveu 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. Projectes i propostes de resoPuci6 
3,10,35. Proposicions no de llei I altres propostes de resoluci6 

PRQPOSICIO NO DE LLEI SOBRE LA PROTECCI~ DE LA ZONA DE LA SERRA 
DE MARINA 

(Reg. 26849) 

TRAMESA A LA COMISSId I TERMINI DE PRESENTACi6 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, at&s l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21111, 231, finir8 el dia 21 d’abril de 
€995, a dos quarts de deu del matí, 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 4 d’abril 
de 1995, d’acord amb 1’article 134.2 dei Reglament del Par- 
Istment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de reme- 
tre la Proposici6 no de llei sobre la protecció de la serra de 
Marina (Reg, 26849) a la Comissió de Politica Territorial. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa I’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 
parhmentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PRQPOS~CIO NO DE LLEI SOBRE LA C ~ A C @  DWA EMPRESA PUBLICA 
D’EXPLOTACI~ TUR~STICA 

(Reg. 26850) 

TRAMESA A LA COMISSI6 i TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDEP CIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 4 d’abril 
de 1995, 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 llei sobre la creació d’una empresa 
pública d’explotaci6 turistica (Reg. 26850) a la Comissi6 
d’IndÚstria, Energia, Comerq i Turisme. 

h i x i  mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa  avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de se, dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, ates l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21111, 231, finirh el dia 21 d’abril de 
1995, a dos quarts de deu del mati. 

PclIau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

Joaquim Xicoy i Rassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA RESTITUCI~ DEL CABAL ECOLOGIC 
DELS RIUS I VAUGMENT BELS ATRACTIUS TUR~STXCS DE CATALUNYA 

(Reg. 26851) 

TRAMESA A LA COMISSI6 i TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT ecolbgic dels rius i l’augment dels atractius turistics de Ca- 
talunya (Reg. 26851) s1 la Comissió d’Indústria, Energia, 
Cornerq ‘i Turisme. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 
parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 4 d’slbril 
de 1995, d’acord amb I’article 134.2 del Reglament del Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de reme- 
tre la Proposici6 no de llei sobre la restitucici del cabal 
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presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, aths I’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2DI1, 231, finir& el dia 21 d’abril de 
1995, a dos quarts de deu del mati. 

Palau de1 Parlament, 4 d’abril de 1995 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE EL 3oP ANIVERSARI DE LA RE VERSI^ DELS CANALS 
D’URGELL A LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS 

(Reg. 26862) 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 4 d’abril 
de 1995, d’acord amb 1’ article 134.2 del Reglament del Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de reme- 
tre la Propic i6  no de llei sobre el 30‘ aniversari de la 
reversió dels canals d’Urgell a la Comunitat General de Re- 
gants (Reg, 26862) a la Comissió d’ Agricultura, Ramaderia 
i Pesca. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134,3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, at&s Facord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2III1, 231, fini& el dia 21 d’abril de 
1995, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIO NO DE LLEI SOBRE EL FOMENT DE LES INVERSIONS A LA COMARCA 
DEL BERGUEDA 

(Reg. 26936) 

TRAMESA A LA  COMISSI^ I TERMINI DE PRESENTA CU^ D’ESMENES 

P R E S X D ~ C I A  DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 4 d’abril 
de 1995, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de reme- 
tre la Proposici6 no de llei sobre el foment de les inversions 
a la comarca del Berguedh (Reg, 26936) a la Comissió d’In- 
distria, Energia, Cornerg: i Turisme. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposicih, el qual ter- 
mini, at2s l’acord de Ia Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21111, 23), finir& el dia 27 d’abril de 
1995, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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p ~ o a o s ~ c ~ ó  NO DE LLEI SOBRE LA DEMOCRATITZACI~ DE GUINEA EQUATURIAL 
(Reg. 2697 I ) 

TRAMESA A LA COMtSSId I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 4 d’abril 
de 1995, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Pxr- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de reme- 
tre la Proposici6 no de llei sobre la democratitzacid de 
Guinea Equatorial (Reg. 26971) a la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana. 

Així 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 termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, aths I’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de E988 (BOPC, 2/III, 23), finirh el dia 21 d’abril de 
1995, a dos quarts de deu del matl, 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA POSADA EN FUNCIONAMENT DELS BAIXADORS 
DE PREMIA DE MAR I VILASSAR DE MAR-CABRERA DE MAR (MARESME) 

(Reg. 26998) 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DE PRESENTACid D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 4 d’abril 
de 1995, d’acord amb l’artick 134.2 del Reglament del Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de reme- 
tre la Propasici6 no de llei sobre la posada en funcionament 
dels baixadors de Premih de Mar i Vilassar de Mar-Cabrera 
de Mar (Maresme) (Reg. 26998) a la Comissió de Politica 
Territorial. 

Aixi mateix, d’acard amb el que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen $’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a ta damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, atks I’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2011, 23), finirh el dia 21 d’abril de 
1995, a dos quarts de deu del mat(. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 199s 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSTCXÓ NO DE LLEI SOBRE EL PAGAMENT DE LES DESPESES DE LES ADF 
I ELS A JUTS PER AI, SEU MANTENIMENT 

(Reg. 26999) 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 4 d’abril de 
1995, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposició no de llei sobre ei pagament de les despeses de les 
ADF i els ajuts per al seu manteniment (Reg. 26999) a la Co- 
missió d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134-3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, atks ]’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21111, 233, finir& el dia 21 d’abril de 
1995, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 199s’ 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICIO NO DE LLEI SOBRE EL PEIN (<ALTA GARROT XA^ 
(Reg. 27088) 

TRAMESA A LA COMISSI6 i TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, ates l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21111, 23), finir5 el dia 21 d’abril de 
1995, a dos quarts de deu del matí. 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 4 d’abril 
de 199S, d’acord amb I’article 134.2 del Reglament del Par- 
lament, escoltada la Junta de P Q ~ ~ w ~ u s ,  ha acordat de reme- 
tre la Proposicib no de llei sobre el PETN <<Alta Garrotxan 
(Reg. 27088) a la Comissi6 de Política Territorial. 

Així 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 termini de set dies hbbils per a 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICIO NO DE LLEI SOBRE LA CONSERVACI~ DE LA FABRICA DE GAS 
DE PREMIA DE MAR (MARESME) 

(Reg. 27099) 

TRAMESA A LA  COMISSI^ I TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa dei Parlament, en sessió tinguda e1 dia 4 d’abril 
d e  1995, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Par- 
lament, escoltada ia Junta de Portaveus, ha acordat de reme- 
tre la Proposició no de llei sobre la conservaci6 de ia fibrica 
de gas de Prernih de Mar (Maresme) (Reg. 27099) a la Co- 
missió de Política Cultural. 

Així 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 termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, atks 1’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2/III, 23), finir& el dia 21 d’abriI de 
1995, a dos quarts de deu del matí, 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA REHABILITACI~ DE L’ANTIC BAIXADOR 
DE CAMP DE MAR-CAN POU A PREMIA DE MAR (MARESME) 

(Reg, 271 19) 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DE PRESENTACi6 D’ESMENES 

PRESIDENCTA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 4 d’abril 
de 1995, d’acord amb I’article 3 34.2 del Reglament del Par- 
lament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de reme- 
tre la Proposicici n o  de llei sobre la rehabilitaci6 de l’antic 
baixador de Camp de Mar-Can Pou n Premia de Mar (Ma- 
resme) (Reg. 27 l 14) 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 els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hbbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, atks l’acord de In Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2/111, 231, finir8 el dia 21 d’abril de 
1995, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICIb NO DE LLEI SOBRE EL TRACAT ALTERNATIU DE L’AUTOFISTA A-16 
EN EL TRAM SITGES-EL VENDRELL 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA 
(Reg. 27 159 I Admissió a trhmit: Mesa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

EI Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord 
amb altb que preveu l’article 134 del Reglament de la Cam- 
bra, presenta la següent Proposici6 no de Llei. 

Exposició de motius 

EI trapt del futur tram Sitges-El Vendrell de l’autopista 
A- 16, al seu pas pel municipi de Cubelles, ha provocat im- 
portants desacords dels habitants d3 aquesta poblaci6 sobre 
el projecte existent. 

A principis de febrer, les formacions i partits polítics de 
Cubelles (Unió Democrhtica, Flor del Foix, Iniciativa per 
Cubdes, Entesa per Cubelles, GI- 19 Cubelles i Convergen- 
cia Democrhtica) van dirigir una carta a 1’Hble. Conseller 
de Política Territorial i Obres PiibIiques manifestant el re- 
buig del traqat, argumentant que no sols no corregia factors 
de desequilibri territorial sin6 que els augmentava. Que el 
traqat suposa, també, una excessiva concentració de serveis 
supramunicipals en una tercera part del seu terme municipal 
(central thnica, xarxa d’estesa elkctrica, linia ferroviiiria i, 
ara, &rea de peatge i hrrea de serveis) anul-lant així aquesta 
part del terme. Que representa, a més, una barrera que hipo- 
teca el creixement lbgic del poble i dillarh les urbanitzacions 
del centre de la poblaci6. Que castiga l’eschs patrimoni cul- 
tural, paisatgístic i histbric de Cubelles, essent necesshria la 
presewvaci6 de la muntanya de Can Gallifa i de Cal Baró i 
que no contribueix a millorar les comunicacions internes de 
la comarca. 

Amb data 8 de febrer, les mateixes formacions politiques 
van presentar una sollicitud davant l’ajuntament demanant 
que procedis a la revisió del Pla General d’Ordenaci6 de 
Cubelles de 1985, amb carhcter d’urghcia, amb la finalitat 
de facilitar o d’infiuir en la modificaci6 del traqat presentat. 
Ai mateix temps, suggerien que aquest tram passCs pel nord 
del Mas Trader. 

El 15 de febrer de 1995, la Comissi6 de Govern va pren- 
dre l’acord d’assumir totalment la insthncia presentada, rea- 
litzar els trimits escaients per dur-ho a terme i encarregar a 
]’arquitecte municipal f’informe sobre la revisió del PGOM 
vigent. 

EI 23 de febrer de 1995 1’Ajuntarnent Ple, en sessió ex- 
traordinhria, va acordar sollicitar a 1’Hbk. Conseller de Po- 
lítica Territorial i Obres Pdbliques la revisió anticipada del 
PGOM de Cubelles, a fi i efecte de poder modificar el trqat 
de I’autopista A- 16. 

L’adjudicació a l’empresa AUCAT, es va fer pel sistema 
de contractació directa, a la qual cosa s’hi han oposat molts 
dels ajuntaments de la comarca que reclamen que es faci pel 
sistema de concurs públic, 

Atesa 1st unhnime petició de la població de Cubelles i la 
necessitat de respectar la voluntat expressada pel seu ajunta- 
ment, per tot aixb el Grup Parlamentari d’lniciativa per Ca- 
talunya presenta la següent 

PRQPOSICId NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1 .  Elaborar, en el termini més breu possible, I’eestudi d’un 

traqat alternatiu de I’autopista A-16 en el tram Sitges-El 
Vendrell, terme municipal de Cubelles que, passant pel nord 
de la urbanització Mas Trader, realment contribueixi a con- 
figurar una xarxa vikia que faciliti una correcta ordenació 
territorial i sigui respectuosa amb el medi ambient. 

2. Deixar sense efecte el conveni d’adjudicaci6 pel siste- 
ma de contractaci6 directa i convocar un concurs públic. 

Palau del Parlament, 28 de marq de 1995 

Antoni Fam& i Sabater 
Diputat 

RQC Fuentes i Navarro 
Part aveu 
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA MATRICULACI~ DELS VEHICLES AMB MOTOR 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGENCIA I UN16 
(Reg. 27206 / Admissió a trhrnit: Mesa dei 04.04,95) . 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Raimon Escudé i Pladellorens, portaveu del Grup Parla- 
mentari de Convergkncia i Unió, fent ús d’allb que disposen 
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen- 
ten per a la seva tramitació la segiient Proposició no de Llei 
sobre la matitriculaci6 dels vehicles a motor. 

Exposici6 de motius 

En la mesura que les circumscripcions de Madrid i Barce- 
lona van acostant-se a l’esgotament del sistema de matricu- 
laci6 de vehicles de motor amb les sigles de província, que 
combinen grups de dues lletres amb quatre xifres numbri- 
ques (blocs de 10.000 vehicles), 1’ organisme responsable, 
que és la Direcci6 General de Transit del Ministeri de Justí- 
cia i Interior, ha iniciat els estudis per definir una nova f6r- 
mula que permeti un major nombre de combinacions, i amb 
la intenci6 que sigui el sistema definitiu a implantar a 1%- 
tat espanyol. 

Aquesta conjuntura ha cuincidit amb un desig més o 
menys generalitzat, a nivell europeu, d’hornogenei’tzar siste- 
mes referencials relacionats amb el m6n de I’aritornoció i la 
circulaci6 vihria. Tanmateix, i contrhriament a aIgunes in- 
formacions periodístiques aparegudes recentment, en rela- 
ció a les matrícules no existeix a hores d’ara cap normativa, 
homologació o protocol de la Direcció de Transports de la 
Uniú Europea que defineixi les característiques d’una placa 
de matricula europea. L’6nica cosa existent és el resultat del 
treball d’un grup d’experts governamentals que ha definit i 
proposat una shie de nomes tkniques relatives al model 

de matrícula. D’acord amb el principi de subsidiarietat cada 
estat membre pot adoptar o no, segons ho cregui oport6, 
aquest model proposat. Fins ara, tan sols l’han adoptat Irlan- 
da i Portugd. 

Perqu8 és un tema que interessa als ciutadans de Catalu- 
nya, i sobre el qual, per les informacions aparegudes, s’ha 
originat un elevat grau de confusionisme, el Grup Parla- 
mentari de Convergkncia i Unió presenta la segiient 

PROPOSICId NO DE LLEI 

El Parlament de Cata’lunya, davant els estudis que s’estan 
realitzant per a la modificaci6 del sistema de matriculaci6 
dels vehicles a motor, creu convenient expressar: 

1. Que és desitjable que en les plaques de matricula dels 
vehicles a motor, hi figuri una identificació de la realitat de 
la Uni6 Europea. 

2. Que també és desitjable una identificació territorial, la 
qual, tenint en compte la nova realitat constitucional de 
1’Estat de les autonomies, hauria de superar la identificació 
provincial, per referir-se a les comunitats autbnomes. 

I, en aquest sentit, 
Insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions oportu- 

nes amb el Govern de l’Estat, per tal que la normativa que 
finalment pugui sortir-ne, part de la funcionalitat, tingui en 
compte aquestes realitats. 

Palau del Parlament, 29 de m a g  de i995 

Raimon Escudé i Pladellorens 
Portaveu del Grup Parlamentari 

de Convergkncia i Unió 

PROPUSICI6 NO DE LLEI SOBRE EL FOMENT DE LES INVERSIONS A LA COMARCA 
DEL RERGUEDA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN ROMA, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES DTPUTATS 
DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 27225 I Admissi6 a trhrnit: Mesa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT bra, presenten per a la seva tramitació davant el Ple, la se- 
güent Propic i6  no de Llei, sobre el foment de les inver- 
sions al Berguedh. Joan Roma i Cunill, Marti Carnicer i Vidal, Santiago Rie- 

ra i Olivé, Rosa Martí i Conill i Josep Ma. Raííé i Blasco, 
Diputada i Diputats del Grup Socialista, fent Ús d’allb que 
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Carn- 

La comarca del Berguedh pateix des de fa temps una greu 
crisi econbrnicst derivada principalment de la fallida dels 
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sectors tkxtil i miner en que es fonamentava l’economia CQ- 

marcal, A part dels aspectes esmentats, el Berguedh va patir 
de ple els focs forestals del passat estiu, pel que la seva 
oferta lligada amb el medi natural va patir tarnb6 un impacte 
negatiu. 

Recentment hem tingut coneixement de la demora en la 
concessió #avals per part de I’ICF a les empreses C h m -  
ping de Berga>> i l’estació d’esquí ({Rasos de Peguera),, 
ambdues de gran importhncia en el sector turístic-residen- 
cia1 a la comarca; la qual cosa porta la inquietud respecte a 
poder dur a terme els projectes de millora i ampliació de les 
seves instal4acions. 

El Grup Parlamentari Socialista ha reiterat any rere any la 
necessitat d’arbitrar per part del Govern de la Generalitat, 
una política pressuposthria i econbrnica d e  suport preferen- 
cial a Ia comarca del Berguedh. La regressi6 econbmica, la- 
boral i social d’aquesta comarca requereix la prioritzaci6 
d’ aquelles inversions que poden afavorir substancialment la 
seva situació econbrnica. 

e s  per tots aquests motius que Ea Diputada i Diputats so- 
tasignats presenten la següent 

PROPOSICJ6 NO DE LLET 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1 Analitzar i impulsar totes aquelles propostes empresa- 

rials que tendeixin a recompensar i/o consolidar I’activitat 
econbmica i laboral a la comarca del Berguedit, i molt espe- 
cialment les Eligades al sector turístic. 

2. Arbitrar una politica de foment d’inversions tant en- 
dbgenes corn exbgenes per al Berguedh. 

Palau del Parlament, 28 de marq de 1995 

Joan Roma i Cunill, Martí Carnicer i Vidal, Santiago Riera i 
Olivé, Rosa Martí i Conill i Josep Ma. Rañé i Blasco 

PROPOSlCIÓ NO DE LLEI SOBRE LA INCLUSIÓ DE LA GRAN JA-ESCOLA 

DINS LA PLANIFICACIÓ DEL MAPA ESCOLAR DE CATALUNYA 
TORRE MARIMON, DE CALDES DE MONTBUI ( V A L L ~ S  ORIENTAL) 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. XAVIER BOSCH, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 
DIPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REFUBLiCANA DE CATALUNYA 

(Reg. 27229 I Admissió a trhmit: Mesa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Bosch i Garcia, Josep Bargall6 Valls, Miquel Pue- 
yo i París, Josep-lluis Carod-Rovira i h g e l  Colom, Dipu- 
tats del Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) i d’acord amb el que preveu e? reglament 
de la Cambra presenten la següent Pmposiciú no de llei so- 
bre Ia inclusid de la Torre Marirnon de Caldes & Montbui 
al mapa escolar. 

Exposició de motius 

La Granja Escola Torre Marimon de Caldes de Montbui 
(Vall& Oriental) va ser fundada el 1922 per la Mancomuni- 
tat de Catalunya. Des d’aleshares i ininterrompudament ha 
prestat estudis agropecuaris i de capacitació agrhria al servei 
de la formació dels nostres agricultors i agricultores, aixf 
com també d’hdljstries Agroalimenthries (Únic centre en tot 
el país amb aquests estudis). 

A part del magnific edifici, el centre compta amb 115 
hecthrees de terreny de gran utilitat per a l’agricultura i els 
treballs de formació prhctiea. A mes, la seva situaci6 geo- 
grifica al centre del VaIlks i a nomi% cinquanta quilbrnetres 
de BarceIena €adita l’nccés per a tots aquells i aquelles que 

l’utilitzen i que viuen en aquestes comarques d’alt index de- 
mogrhfic que envolten el centre. 

Darrerament perb, Ia institució prdpiethria, la Diputaci6 
de Barcelona, ha cornenqat un procés de liquidació del cen- 
tre. Primer es van tancar les cuines i l’internat. Posterior- 
ment s’ha tancat la inscripcib dels primers cursos i només es 
garan teix l’ensenyament d’aquells i aqueIles que han passat 
els nivells de primer. Finalment, el dia 14 d’octubre de 1994 
va acordar la completa liquidaci6 per al curs 1996-97. 

La Diputació es nega a cedir els terrenys a la Generalitat i 
alhora el govern de la Generalitat no actua amb la contun- 
dkncia que faria falta per aconseguir el trasphs dels estudis, 
I’edifici i els terrenys a la xarxa pública d’ensenyament se- 
cundari post-obligatori. Motius no aclarits impedeixen a la 
Diputació desfer-se d’un patrimoni i un servei qualificat ofi- 
cialment com a ctimpropis i per tant susceptible de ser tras- 
passat a una altra institució. 

Amb la recent publicació del Mapa Escolar de Catalunya, 
el govern no hi ha inclbs els estudis de la Torre Marimon. 
Oblit o voluntat que posen més dificultats a la Granja Esca- 
la i omplen d’incertesa tota la comunitat educativa: mestres, 
alumnes, pares ... 

Per tal de provocar un gir en aquesta situacih i posar les 
bases per a la seva correcta resoluciii, el Grup Parlamentari 
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d’ERC entén que cal immediatament incloure els estudis 
impartits a la Torre Marirnen dins la planificaci6 global del 
Mapa Escolar de Catalunya, i per aixb presenta la següent: 

Oriental) per tal de convertir-la en un centre d’educació se- 
cundaria post-obligatbria capdavanter en els estudis agrope- 
cuaris a Catalunya. 

PROPOSICXd NO DE LLEI 
Palau del Parlament, 23 de marq de 1995 

Xavier Bosch, Josep Bargall6, Miquel P U ~ Y Q ,  Josep-Lluís 
Carod-Rovira i Angel Colom 

El Parlament de Cataíunya insta el Govern a incloure 
dins la planificació del Mapa Escolar de Catalunya la Gran- 
ja Escola Torre Marimon de Caldes de Montbui (Valles 

PaoPosrcI6 NO DE LLEI SOBRE LA RESPONSABILITAT DELS SINDICATS AGRARIS 
EN LA CONSOLI DACI^ I LA VERTEBRACI~ DEL SECTOR AGRARI 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA 
(Reg. 27281 I Admissió a trhmit: Mesa del 04.04,95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ei Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord 
amb all6 que preveu I’article 134 del Reglament de la Cam- 
bra, presenta la següent Proposici6 no de Llei. 

Exposicih de motius 

Les eleccions sindicals a Cambres Agrhries del 27 de no- 
vembre passat, van representar la consohdaci6 del sindica- 
lisme agrari donada la participació i els resultats obtinguts. 

En conseqükncia ha augmentat considerablement la res- 
ponsabilitat dels sindicats als que els correspon adquirir un 
major protagonisme en la consolidació i vertebraci6 del sec- 
tor agrari en funci6 de la representativitat que se’ls ha ator- 
gat dem ocrhticamen t. 

Per aixb, el Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, 
presenta la següent 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya, insta el Govern a signar, en el 
termini més breu que sigui possible, uns Acords Agraris, 
amb la participació i consens dels sindicats i organitzacions 
professionals agriries, que permeti: 

a) Definir de forma clara i precisa quin es l’espai propi de 
I’actuació sindical pagesa. 

b) EstabE ir tes funcions especifiques que puguin portar-se 
a terme, en el camp de la representació, prestaciij de serveis, 
col.laboraci6 amb l’administraci6 i corresponsabilització en 
gestions concretes. 

c )  Dotar dels recursos corresponents per al compliment 
dels objectius acordats. 

d) Atorgar Ea cessió del patrimoni de les antigues C h a -  
ras Agrarias per afavorir el correcte funcionament dels 
acords. 

Palau del Parlament, 30 de mar$ de 1995 

Victor Gimeno i Sanz 
Diputat 

Roc Fuentes i Navarro 
Portaveu 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.15. Mocions subsegüents a interpeHacions 

M O C I ~  SUBSEG~ENT A LA INTEWELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA POLfTICA D’IMMIGRACIÓ A CATALUNYA, AMB ESPECIAL REFERENCIA 

AL PLA INISERDEPARTAMENTAL D’TMMIGRACI6 

PRESENTADA PEL DTPUTAT SR. IGNASI RIERA I GASSIOT, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’INJCIATlVA PER CATALUNYA 

(Reg. 2725 i / Admissió a trhrnit: Mesa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ignasi Riera i Gassiot, diputat del Grup Parlamentari 
d’hiciativa per Catalunya, d’acord amb allb que preveu 
l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta la moci6 
subsegüent a Ia interpelhci6 sobre la politica d’immigracib 
a Catalunya, amb especial referencia al Pla interdeparta- 
mental d’imrnigraci6 (Registre 21937). 

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generali- 
tat a: 

i .  Promoure, davant el Parlament de I’Bstat, Est proposta 
de modificaci6 tant de l’momenada <<Llei d’Estrangeria,, de 
1985 com del seu reglament d’aplicaci6. 

2. Acordar les resolucions i procediments necessaris per 
tal de garantir que els fills dels estrangers que viuen a Cata- 
lunya puguin, prescindint de la seva situació jurídica, acce- 
dir a I’Ensenyament obligatori, en els centres públics i 
concertats de Catalunya. 

3. Adoptar les mesures adients per adscriure els fills dels es- 
trangers de diverses d a t s  que arriben a Catalunya al cicle que 
els correspongui per la seva edat i no pel seu nivell de coneixe- 
ments. Facilitar, alhora, els trhmits per a la convalidaci6 de ni- 
vells educatius ulteriors als ensenyaments primaris. 

4. Preparar els professionals de I’ensenyament que hagin 
de treballar amb fills de treballadors estrangers i dotar-los 
dels recursos pedagbgics adients. 

5 .  Establir els mecanismes oportuns pes tal de garantir 
l’atenci6 sanithria -fins i tot dels transeünts, temporers, pe- 

ticionaris d’asil o refugi així com de la resta de treballadors 
estrangers i les seves famílies- dins el Servei Catallt de Sa- 
lut. 

6. Pel que fa a l’habitatge, evitar les concentracions 
d’immigrants en zones degradades i amb dkficits sbcio-ur- 
banistics com un dels obstacles principals a la seva integra- 
ció en la societat d’acollida. 

7. Promoure les mesures adients per tal de garantir i asse- 
gurar als immigrants la igualtat d’oportunitats pel que fa a 
I’accés a l’habitatge, amb una atenci6 especial a I’habitatge 
de lloguer. 

8. Organitzar, conjuntament a I’Escola de Policia de Ca- 
talunya, cursos específics per a Mossos d’Esquadra i Policia 
Local per tal de garantir el respecte escrupolós dels drets 
humans envers els treballadors estrangers que viuen a Gata- 
lunya. 

9. Analitzar, en el marc en Consell Assessor de la Immi- 
gració, la situaci6 especifica dels treballadors estrangers a 
les presons de Catalunya, i donar compte al Parlament de 
les mesures adients que el Consell Assessor proposi. 

10. Incrementar els sistemes d’informmi6, d’acollida i d’as- 
sessorament -social, laboral i juridic- per als treballadors es- 
trangers extracomunitaris que han arribat a Catalunya. 

Palau del Parlament, 30 de mar$ de 2995 

Ignasi Riera i Gassiot 
Diputat 

MOC16 SUBSEGÜENT A LA INTERPEbLAC16 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA PLANI FI CACI^ FAMILIAR 

PRESENTADA PER LA DlPUTAüA SRA, MAITE UTGÉS, 
DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 27266 I Admissió a trhmit: Mesa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT Cambra, presenta la següent Moció subsegüent a la inter- 
pel.laci6 substanciada al Ple (nhm. de registre 232381, per 
tal que sigui debatuda i votada a la sessió plenhria vinent, 
sobre Ia planificaci6 familiar. 

Mnite Utgés i Nogués, Diputada del Grup Socialista, fent 
ús del que es determina a l’article 130.2 del Reglament de la 
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MOCIÓ - Control i tractament de les malalties de transmissió se- 

- Atenció a I'esterilitat. 
- Detecció precoq dei chncer genital i de mama. 

xual, 
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 

realitzar i prosseguir les següents prestacions dins el Progra- 
ma d'Atenci6 a la Dona: 
- Assessorament i prestcici6 directa de mktodes contra- 

ceptius. 
- Atenció en materia de sexualitat. 
- Consell prenatal i gen&. 

Palau del Parlament, 30 de marc; dc 1995 

Maite Utgés i Nogués 

M O C I ~  SUBSEG~ENT A LA INTERPELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA CONSTRUCCI~) DE NOUS ESTARLIMENTS PENITENCIARIS 

PRESENTADA PELS DIPUTATS SRS. JOAN OLíART i JOAN M. ABELL6, 
DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg, 27270 I Admissió a trimit: Mesa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 
MOCIÓ 

Joan Oliart i Pons i Joan M. Abell6 i Alfonso, Diputats 
del Grup Socialista, fent 6s del que es determina a l'article 
130.2 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Moci6 subsegüent a la interpelkci6 substanciada ahir al ple 
(núm. de registre 25221 i 27086), per tal que sigui debatuda 
i votada a la sessi6 plenhria vinent; sobre la construcci6 de 
nous establiments penitenciaris. 

El Parlament de Catalunya acorda instar el Govern a que 
presenti en el termini de sis mesos un Pla de creaci6 i subs- 
tituci6 d'Establiments Penitenciaris adequat a les necessitats 
actuals i a les previsibles a mig i llarg termini, amb especifi- 
caci6 de la seva distribuci6, els terminis aproximats d'exe- 
cució i el seu cost aproximat. 

Dins de I'esmentat Pla es tindrh en compte el planteja- 
ment de supressió dels centres de preventius de Barcelona 
ciutat i es determinarh la data previsible del tancament dels 
actuals centres: Homes (La Model), Joves (Trinitat) i Dones 
(Wad-Ras). 

Palau del Parlament, 30 de marq de 1995 

Joan Oliart i Pons Joan M. Abell6 i Alfonso 

M O C I ~  SUBSEG~ENT A LA INTERPEIJLACX~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LES DIPUTACIONS PROVINCIALS 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
(Reg, 2727 1 I Admissió a trhmit: Mesa d~l04.04~95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT El Parlament de Catalunya insta el govern a: 
Continuar les gestions per accelerar el trasphs dc les com- 

Ernest Benach i Pascual, Diputat i Josep-Lluis Carod-Ro- petkncies i recursos de les Diputacions Provincials de Rar- 
vira, Portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republica- celona, Tarragona, Lleida i Girona, vers cls Consells 
na de Catalunya (ERC), d'acord amb allb que preveu el comarcals o vers la Generalitat de Catalunya, quan calgui 
Reglament de la Cambra, presenten la Moci6 subsegüent a un h b i t  global d'actuació. h i x b  en la linia de hcilitar la 
la Interpei-laci6 sobre les diputacions provincials. Futura configuraci6 de Catalunya com a província linica, de 
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conformitat amb el que preveu la llei 5/87 de Rhgim provi- 
sional de les cornpetencies de les Diputacions provincials. 

Palau del Parlament, 30 de marq de 1995 

Ernest Benach i Pascual 
Diputat G. P. d’ERC 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Portaveu G. P. d’ERC 

MOC16 SURSEGOENT A LA INTERPELLACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA SEGURETAT PÚBLICA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
(Reg, 27272 I Admissi6 a trhmit: Mesa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep-Lluis Carod-Rovira, portaveu del Grup parlamenta- 
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya i d’acord amb el 
que preveu el reglament de la Cambra presenta la següent 
Mocid subsegüent a la interpetlacid sobre la seguretat pú- 
blica (R.  23035). 

MOC16 

El Parlament de Catalunya insta el govern a: 
1. Continuar i intensificar el desplegament dels mossos 

d’eesquadm, arreu del territori, amb atenció particular a 
aquelles comarques que no disposen de policies locals. 

2. Mantenir la voluntat d’exercir les competkncies de 
trhnsit, d’acord amb la moció 681111 de 19 de desembre de 
1 99 1, del Parlament de Catalunya. 

3. Impulsar, des de 1’EscoIa de Policia de Catalunya, 
l’ensenyament no presencial i la descentralització territorial 
d’algunes activitats docents, tot procurant adequar la forma- 
cici impartida, tan COM sigui possible, a les funcions reals 
que hauran d’exercir els futurs mossos d’esquadra i policies 
locals. 

4. Convocar, en aquest període de sessions, eleccions sin- 
dicals al cos de policia de la Generalitat, 

5. Potenciar la coordinaci6 de les policies locals, particu- 
larment en l ’ h b i t  de la mecanització i la informatització, 
amb I’objectiu de facititar l’intercanvi d’informació, la con- 
nexió amb les altres administracions i la coordinació efecti- 
va de la seva actuació. 

6. Preparar un pla de carrera policial, I’expedició d’una 
diplornatura universithria en seguretat piíblica i l’edició 
d’una revista tebrica, d’inforrnaci6 i debat per als professio- 
nals de ia Policia de Catalunya. 

7. Elaborar una llei de la seguretat pública de Catalunya 
que configuri la Generalitat COM a primera autoritat nacio- 
nal en aquest camp -i la dels alcaldes a nivell local-, amb Ia 
creació dels brgans imprescindibles per articular un sistema 
de seguretat ptíblicst de Catalunya, a partir de la policia de la 
Generalitat i de la coordinació de les policies locals, 

Palau del Parlament, 31 de m a y  de 1995 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Portaveu G. P. d’ERC 

MOCIÓ SURSEG~ENT A LA ZNTERPEL~LACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
EL MODEL POLICIAL I EL DESPLEGAMENT DELS MOSSOS D’EESQUADTCA 

PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. MAGDA ORANIGH, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA 

(Reg. 27280 I Admissió a trhrnit: Mesa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT preveu I’article 230 del Reglament de ia Cambra, presenta 
la moci6 subsegüent a la interpel.Iaci6 sobre el model poli- 
cia1 i el desplegament dels mossos d’esquadra (Registre 
21540). 

Magda Oranich i Solagran, diputada del Grup Parla- 
mentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord amb allb que 
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El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generali- 
tat a: 

E .  Promoure i intensificar el desplegament de la Policia 
de la Generalitat-Mossos d’Bsquadra a tot el territori de Ca- 
talunya, amb especial incidkncia en els municipis que no 
disposin de Policia Local. 

2. Continuar la negociació amb el govern de ]’Estat per 
tal que, el més aviat possible, la Generalitat de Catalunya 
pugui exercir competencies en rnatkria de trhnsit. 

3. Convocar de manera immediata eleccions sindicals al 
cos de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. 

4. Potenciar la qualitat de l’ensenyament a 1’Escola de 
Policia de Catalunya, intentant una descentralitzaci6 territo- 
rial adequant la formació impartida a les necessitats reals de 

la població i a les tasques que en un futur hauran de dur a 
terme els alumnes. 
5. Potenciar la coordinació de les policies locals, d’acord 

amb les facultats que li atorga la legislació vigent. 
6. Ampliar el paper dels alcaldes corn a autoritat en ma- 

teria de seguretat. 
7. Elaborar una Llei de Seguretat Pública de Catalunya 

per la qual el govern de la Generalitat de Catalunya sigui la 
rnhxima autoritat en matkria d’ordre públic, 

Palau del Parlament, 31 de mar$ de 1995 

Magda Oranich i Solagran 
Diputada 

M O C I ~  SUBSEG~ENT A LA IIVTERPEL~LACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
EL DESPOBLAMENT DE LES ZONES RUFULS DE CATALUNYA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. PERE-JORDI PIELLA, 
DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg, 27309 I Admissió a trhnit: Mesa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

PereJordi Piella i Vilaregut, Diputat del Grup Socialista, 
fent 6s del que es determina a l’article 130.2 del Reglament de 
la Cambra, presenta la segiient Moció subsegüent a la inter- 
pelhció substanciada ahir al Ple (nlim. de registre 23167), per 
tal que sigui debatuda i votada a la sessió pleniria vinent, sobre 
el despoblament de les zones rurals de Catalunya. 

MOC16 

El Parlament de Catalunya amb I’objectiu d’evitar eI des- 
poblament de les zones rurals de Catalunya insta el Consell 
Executiu a: 

i .  Dictar les disposicions adients que contemplin la figu- 
ra del professional de Z’agriculturu i de I’Empresa Familiar 
Agriria com a subjectes principals de I’activitat econbmica 
de les Brees rurals. 

2. Presentar en el termini de sis mesos, un estudi que per- 
meti arbitrar mesures que facilitin i incentivin l’accks a la 
propietat de la terra als Professionals de 1’Agricultura que 
en facin la seva explotació. 

3. Actuar respecte a les subvencions cornunithries per les 
zones d’objectiu 5b en els següents camps: 

a) Que es facin les gestions oportunes per tai que les aju- 
des cornunithies les puguin rebre únicament i exclusiva- 
ment els Professionals de I’ Agricultura. 

b) Que en vistes el nou periode per delimitar les zones 5b 
d’Ajuts Comunitaris aquella es faci amb criteris més objec- 
tius i amb la intervenció dels municipis. 

4. Arbitrar mesures que incentivin i facilitin la realitzaci6 
de les activitats complementaries de muntanya, els c h -  
pings, restaurants i colbnies en masies de muntanya, agrotw- 
risme, artesania, etc. per faciiitm I’slcostarnent dels 
productors rurals als consumidors urbans com a conseqiih- 
cia dels desplaprnents d’aquests darrers a les zones rurals, 
per assolir aquest objectiu se’ls ha de dotar d’una normativa 
singular. 

5. A fi ci’augmentar els atractius i el potencial turístic de 
la Catalunya Interior i fornir els rius d’un cabal ecolbgic ne- 
cessari per a la seva fauna i flora, endegar un Pla plurianud 
per a rescatar els aprofitaments hidrkulics de minicentrals 
que no tinguin un Cs d’interhs social o que no forneixin 
energia elcctrica directament a installacions fabrils en les 
zones de la seva ubicació. 

6. Dictar les disposicions adients perqub es portin a terme 
programes per aconseguir un major ajut per a les empreses 
familiars agrjries registrades. 

7. Dictar les disposicions adients perqu5 s’arbitrin ajuts 
per a la construcció i la rehabilitació d’habitatges rurals pels 
membres de les empreses familiars agrhries registrades. 

8, Dictar les disposicions adients per a facilitar ajuts a la 
dona corn a treballadora de I’explotació agrhria o Empresa 
Fami i iar Agriria. 

Palau del Parlament, 3 1 de marq de 1995 

Pere-Jordi Pielia i Vilaregut 
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3.  TRAMITACIONS EN CURS 
3.20. XnterpeWacians 

INTERPE~LACL~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE L’ASSOCIACLONISME ESCOLAR 
A CATALUNYA 

PRESENTADA PEL GRUP MIXT 
(Reg. 27040 I Admissió a trhmit: Mesa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT - Quins són els criteris de capteniment del Govern pel 
que fa a l’associacionisrne escolar a Catalunya? 

Josep M. Reguant i Gili, Portaveu del Grup Parlamentari 
Mixt, d’acord amb allb que estableix el Reglament del Par- 
lament, formula la següent InterpeHaci6 al Consell Execu- 
tiu, 

Palau del Parlament, 22 de rnarq de 1995 

Josep M. Reguant i Gili 

INTERPEbLACIO AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA POBRESA A CATALUNYA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. XAVIER BOSCH, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 27209 I Admissi6 a trhmit: Mesa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTERPELL AC16 

Xavier Bosch i Garcia, Diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb a116 que 
estableix el Reglament de la cambra, presenta la següent 

Quin és el capteniment del govern en relaci6 a la pobresa 
a Catalunya? 

Palau del Parlament, 29 de maq de 1995 

Xavier Bosch i Garcia 

INTERPELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA MILLORA 
DE LA PRUTECCIÓ SOCIAL 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN SAURA, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA 

(Reg. 27278 J Admissi6 a kshrnit: Mesa del 04.04,95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT Quin és el propbsit de capteniment del Govern en relaci6 
a la millora de la protecció social? 

Joan Saura i Laporta, diputat del Grup Parlamentari 
d’hiciativa per Catalunya, d’acord amb a l b  que preveu 
l’acticle 128 del Reglament de la Cambra, presenta la se- 
güent interpel4ació al Consell Executiu. 

Palau del Parlament, 3 1 de mar$ de 1995 

Joan Saura i Laporta 
Diputat 
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INTERPEIJLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE EL JOC 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN SAURA I PER EA DIPUTADA SRA. IMMA MAYOL, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA 

(Reg. 27279 I AdmissM a t r h i t :  Mesa del 04.04,95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT Quins s6n eis propbsits de capteniment del govern de la 
Generalitat en relació a la política de joc? 

Joan Saura i Laporta i Imma Mayol i Beitran, diputats del 
Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord amb 
all5 que preveu l’article i28 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent interpellació al Consell Executiu. 

Palau del Parlament, 31 de marq de 1995 

Joan Saura i Laporta Imma Mayol i Beltran 
Diputat Diputada 

X N T E R P E ~ L A C I ~  AL CONSELL EXECUTIU SOBRE EL DESENVOLUPAMENT 
I LA MODERNXTZACI~ DEI, DRET CIVIL CATALA 

PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. MAGDA ORANICH, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA FER CATALUNYA 

(Reg, 27289 I Admissió a Irgmit: Mesa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT Quins són els propbsits de capteniment del Consell Exe- 
cutiu sobre el desenvolupament i la modernització del dret 
civil catalh? Magda Oranich i Solagran, diputada del Grup Parlarnen- 

tari d’lniciativa per Catalunya, d’acord amb allb que preveu 
l’article 128 del Reglament de la Cambra, presenta Ea se- 
güent interpel-laci6 al Consell Executiu. 

Palau del Parlament, 31 de r n q  de 1995 

Magda Oranich i Solagran 
Diputada 



BUTLLETf OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA I Niirn. 322 I 10 d’abril de 1995 23495 

4. 

4.40. Acords, resolucions i comunicacions 
dels brgans de ta cambra 

DECLARACI~ DE LA JUNTA DE 

POL~TICA DE GUINEA EQUATORIAL 

PORTAVEUS DEL PARLAMENT 
DE CATALUNYA SOBRE LA SITUACI6 

JUNTA DE PORTAVEUS 

La Junta de Portaveus, en sessió tinguda el dia 4 d’abril 
de 1995, acorda de fer la segiient 

DECLARA& SOBRE LA SITUACIÓ 
PQLÍTICA DE GUINEA EQUATORIAL 

Davant l’darmant notícia de la possible execució del lí- 
der de l’aposici6 democrktica a Guinea Equatorial, Severo 
Moto, així com la d’altres persones de I’oposició democrhti- 
ca de Guinea Equatorial, la Junta de Portaveus del Parla- 
ment de Catalunya: 

1 .  Manifesta la preocupació per la situació que viuen 
Guinea i el seu líder a I’oposició Severo Mato, acusat de se- 
dicirj i a punt de ser jutjat a causa de les 3eves idees, i de- 
nuncia la violaci6 dels drets humans i la falta de llibertat 
d’expressió. 

2. Demana l’alliberament immediat del Sr. Severo Moto, 
president del Partit del Progrds de Guinea Equatorial i de- 
nuncia el seu empresonament i la irnprocedkncia del judici 
al qual se’l vol sotmetre sense justificació i sense les més 
mini mes garanties democr htiques i d’ imparcial i t at a 

3, Demana la celebraci6 d’eleccions lliures en aquell 
pafs. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

La secretiria primera 
Flora Sambra i Villarroyu. 

EI president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

DECLARACI~ DE LA JUNTA DE 
PORTAVEUS DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA SOBRE LA SITUACI6 
DE SARAJEVO I EL CONFLICTE DE SOSNIA 

I HERZEGOVINA 

JUNTA DE PORTAVEUS 

La Junta de Portaveus, en sessi6 tinguda el dia 4 d’abril 
de 1995, acorda de fer la següent 

DECLARAC16 SOBRE LA SITUACTd 
DE SARAJEVO I EL CONFLICTE DE BbSNIA 

I HERZEGOVINA 

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya, que ja 
va expressar el 29 de novembre de 1993 la seva posici6 so- 
bre la guerra a Bbsnia i Herzegovina (Dedaraci6 de la Junta 
de Portaveus sobre la guerra a Bbsnia i Herzegovina, 
BOPC, 168, 10704), atesa la continuaci6 de les hostilitats i 
l’incrernent de les provocacions que posen en perill la frhgii 
treva de les darreres setmanes, atesos eis continus atacs i 
I’agressió contra la pobIaci6 de Sarajevo, ciutat que acaba 
de commemorar els mil dies de setge i de guerra en condi- 
cions extremament dificils, demana: 

i. La fi de l’agressió contra la ciutat i l’aixecament im- 
mediat i incondicional del setge que condemna els seus ha- 
bitants a unes condicions de vida indignes i inacceptables. 

2, L’oberturzl immediata de les anomenades <<rutes bla- 
v e s ~ ,  dniques vies d’accés a Sarajevo, i de I’aeroport de la 
ciutat, reiteradament sota 1’ atac de les milicies serbobbsnies, 
segons tots els indicis Concordants. 

3. El cessament de l’oobstaculitzaci6 de les tasques d’ajut 
humanitari que duen a terme I’Acnur, Unprofor i les agkn- 
cies i organitzacions no governamentals presents a Samje- 

4. El compliment íntegre de totes Fes resolucions del Con- 
sell de Seguretat de I’ONU relatives a I’ex-Iugoslhvia, i en 
particular a Bbsnia i Herzegovina. 
5, La preservació de la integritat territorial de la Repfibli- 

ca de Bbsnia i Herzegovina, estat membre de les Nacions 
Unides. 

6. Ca utilització de tots els mitjans previstos en la Carta 
de Nacions Unides, en particular els del Capítol VII, per 
aturar definitivament els atacs mortals que continuen provo- 
cant morts a Sarajevo i per neutralitzar l’acci6 dels francti- 
radors. 

. 

VO, 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

El secretari segon 
Xavier Guitart i Domknech 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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DECLARACI~ DE LA JUNTA DE 
PORTAVEUS DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA SOBRE ELS DRETS 
DEL POBLE KURn I EL CONFLICTE 

AL KURDISTAN TURC z A VIRAQUIA 

JUNTA DE PORTAVEUS 

La Junta de Portaveus, en sessió tinguda el dia 4 d’abril 
de 1995, acorda de fer la següent 

DECLARACI~ SOBRE ELS DRETS 

AL KURDISTAN TURC I A L~IRAQUEA 
DEL POBLE RURD I EL CONFLICTE 

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya: 
1.  Es reafirma en el que va expressar en la seva Resoluci6 

del 29 de novembre de 1988, en el sentit de manifestar cel 
reconeixement del dret del poble kurd, avui sota l’adrninis- 
tració dels estats de I’Traq, Turquia, l’Iran, Siria i I’URSS, a 
la seva dignitat i a gaudir dels drets colkctius que t6 com a 

2. Manifesta la seva protesta per l’actual ofensiva militar 
de l’exbcit turc sobre els territoris del Kurdistan turc i de 
l’iraquih, fet que, lluny d’ésser una sortida al conflicte, 
agreujar la situació i d6na una volta més en l’espiral violen- 
ta i destructiva. 

3 .  Apel-la als estats de la Uni6 Europea perque emprin 
tots els mitjans disponibles per aturar la guerra i ,  com a pas 
previ i immediat, suspenguin la venda d’armes i material 
militar als pa’isos involucrats en el conflicte. 

4. Es solidaritza amb totes les victimes civils, principals 
afectats per la guerra, i amb tots aquells representants derno- 
crhticament elegits i a hores d’ara en pres6 o exili, víctimes de 
la persecuci6 pel simple fet de defensar pacíficament les seves 
idees i les reivindicacions del poble kurd. 

5. Saluda la creaci6 d’un Parlament Kurd a l’exili i s’ad- 
hereix a la voluntat manifestada pels representants del poble 
kurd de buscar una sortida pacifica i democratica a I’actual 
conflicte militar. 

6. Acorda enviar una delegaci6 parlamentaria 2t la consti- 
tució d’aquest Parlament amb l’objectiu de manifestar els 
acords presos pel Parlament de Catalunya i conkixer de prop 
les aspiracions dels representants del poble del Kurdistan. 

poble>>. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

El secretari tercer 
Enric Castellnou i Alberch 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegodw 

RECONEIXEMENT DE LA CONDICI~  
DE PORTAVEU DEL GRUP MIXT 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de 
m q  de 1995, de conformitat amb el seu acord del proppas- 
sat dia 14, en relació amb el comunicat del Grup Mixt pel 
qual designa el seu portaveu, ha acordat de reconkixer al di- 
putat senyor Josep M. Reguant la condició de portaveu del 
Grup Mixt a tots els efectes, des del dia 15 de febrer de 
1994, quan va entrar en vigor la norma supletbcia del Regla- 
ment, del 8 de febrer dei 1994, declarada nulala per la Sen- 
tencia del Tribunal Constitucional en el recurs d’ernparra 
1623194. 

Palau del Parlament, 28 de mar$ de 1995 

El secretari quart 
Xavier Bosch i Garcia 

El president del Parlament 
haquim Xicoy i Bassegoda 

4.50. Comdiment de resolucions i de mocions 

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA 
RESOLWCIÓ lSl/IV DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, SOBRE ELS 
ENSENYAMENTS NO REGLATS 

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA 
RESOLWCI6, PRESENTAT PEL CONSELLER 

D’ENSENYAMENT 
(Reg. 27 199 I Tramesa a la CPC: Mesa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Per tal de donar compliment a la Resoluci6 181flV 
d’aquest Parlament, sobre els ensenyaments no reglats, em 
correspon d’informar a la Comissi6 de Politica Cultural en 
els termes segiients: 

El Departament d’Ensenyament ha elaborat un avantpro- 
jecte de disposici6 per tal de regular els ensenyaments no 
reglats, el contingut del qual properament serh informat pels 
tkcnics de I’Institut Catalh de Noves Professions. 

Cal tenir present que el contingut definitiu d’aquesta dis- 
posici6 dependri, en part, dels currículums establerts per als 
diferents titols de formació professional. En aquest sentit, el 
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govern de 1’Estat tjnicarnent ha elaborat uns 75 títols profes- 
sionals dels 250-300 que el Ministerio de Educacih y 
Ciencia va anunciar que serien publicats abans de finalitzar 
I’any 1994. Aquesta demora ha afectat negativament el pro- 
cés d’elaboració de la disposici6 que regulari els ensenya- 
ments no reglats a Catalunya. 

Barcelona, 27 de marq de 1995 

Joan M. Pujals i Vallvé 
Conseller d’ Enseny arn en t 

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA 
RESOLUCI6 184/IV DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, SORRE LA L ~ N I A  
DE TREN MONTCADA-PUIGCERDA 
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA 
RESULUCT6, PRESENTAT PEL CONSELLER 

DE POLfTICA TERRITORIAL I OBRES PUBLIQUES 
(Reg. 27364 I Tramesa a la CPT: Mesa del 04.04.95) 

- Es faci la duplicaci6 de via en el tram Montcada-Vic. 
En aquest sentit, creiem que convindria comenqar a redactar 
eh projectes corresponents. 
- Es faciliti Ia firma d’un conveni per a I’establirnent 

d’un servei Barcelona-Toulouse amb material TALGO 
d’eixos d’amplada variable. Sobre aquest tema, mitjanqant 
la Comunitat de Treball dels Pirineus, s’ha redactat un es- 
borrany que esta pendent de discussió i que voldríem impul- 
sar. 
- S’avalui’ la possibilitat de transformar la linia a ampla- 

da internacional. Convindria comenGar els estudis previs 
d’aquesta transformació. 
- S’inicfin de manera immediata els treballs de reparacio 

al tram Ripoll-Puigcerdh. Aquest punt esta relacionat amb 
el primer. 
- S’incloguin aquests treballs entre eis finangats amb 

fons de cohesi6. Voldríem tenir informaci6 sobre si a les 
obres de manteniment, hi han estat inclosos o no en els fons 
de cohesi6. 

Creiem que aquesta linia necessita una atenc5 especial 
ateses les seves característiques i per aixb voldríem iniciar 
un dihleg obert sobre el desenvolupament d’aquestes actua- 
cions amb aqueix Ministerio, per la qual cosa e1 Director 
General de Transports d’aquest Departament es posslrh en 
contacte amb la persona o persones que designeu. 

Rep una cordial salutació, 

Barcelona, 30 de marq de 1995 
AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

Jaume Roma i Rodrfghez 
En compliment de la Resolució 184flV del Parlament de 

Catalunya, sobre la línia de tren Montcada-Puigcerdh 
(BOPC n h .  277, del 21 de novembre de 1994), em plau 
d’adjuntar-vos cbpia de la carta que, en data d’avui, he tra- 
mes a I’Excrn, Sr. Josep Borrell, Ministro de Obras Públi- 
cas, Transportes y Medio Ambiente. 

Barcelona, 30 de marq de 1995 

Jaume Roma i Rodriguez 

Excm, Sr, Josep Borrell 
Ministro de Obras Pcblicas, Transportes y Medie Ambiente 

Benvolgut Ministre i amic, 
El mes de novembre de 1994, el Parlament de Catalunya 

V R  aprovar la Resoluci6 184, cbpia de la qual t’adjunto, en 
la qual instava el Govern de la Generalitat a fer Pes gestions 
necessbies davant d’aqueix Ministerio per tal que: 
- Les obres de manteniment de la línia Montcada-Puig- 

cerdh s’incloguin al PDI. Sabem que els PPGGE de 1995 
inclouen una partida per a aquestes obres de manteniment i 
ens agradaria tenir informacifi de la seva execuci6. 

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA 
RESOLUCI6 192JIV DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, SOBRE LA NECESSITAT 
QUE ELS ESTABLIMENTS QUE OFEREIXEN 

MITJANS I CONDICIONS PER A PODER 
ATENDRE-HI ELS INFANTS MkS PETITS 

SERVEIS DE RESTAURACI~ DISPOSIN DE 

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA 
RESOLUCI6, PRESENTAT PEL CONSELLER 

DE COMERC, CONSUM I TURISME 
(Reg. 273 10 I Tramesa a la CPS: Mcsa del 04.04.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En compliment de la Resolució 1921IV del Parlament de 
Catalunya, adoptada per la Comissi6 de Política Social, el 
dia 8 de febrer de 1995, em plau d’adjuntar com annex a 
aquest escrit, les capies de les cartes adreqades als presi- 
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dents dels gremis i associacions d’hostaleria per tal de reco- 
manar que prenguin les mesures esmentades en aquesta Re- 
solució. 

Barcelona, 14 de marG de 1995 

Lluís Alegre i Selga 
Conseller de Cornerq, Consum i Turisme 

N .  de la: R.: L’unnex tram& pel conseller de Comerg, 
Consum i Turisme pot e‘sser consultat a [‘Arxiu del Parla- 
ment. 

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA 
MOC10 39nV DEL PARLAMENT 

CIVIL 
DE CATALUNYA, SOBRE PROTECCI~ 

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA 
MOCI6, PRESENTAT PEL CONSELLER 

(Reg, 27 190 I Tramesa a la CJD: Mesa del 04.04.95) 
DE GOVERNACI~ 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

D’acord amb el que disposa l’article 135.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i en compliment de la Moci6 
391IV del Parlament de Catalunya, sobre Protecció Civil 
(BOPG, 201, 12943), aprovada pel Ple del Parlament el dia 
3 de  mar^ de 1994, tinc l’honor de manifestar el següent: 

La definició de la politica de proteccid civil en la seva 
doble vessant de servei públic i de sistema de seguretat que 
organitza mitjans humans i materials de la mateixa Genera- 
litat i de les altres administracions públiques i privades que 
actuen a Catalunya per protegir persones i béns en una si- 
tuació de risc colkctiu, calamitat pdblica o cathstrofe ex- 
tmordinhria, ha quedat recollida en ei Pla territorial de 
Proteccid Civil, homologat per la Comissi6 Nacional de 
Protecció Civil. 

Aquest Pla, propi per a Catalunya, cal conjuminar-10 amb 
els plans municipals i comarcals, Atesa aquesta necessitat, 
el Govern ha continuat en la Einia de foment i promoció de 
l’elaboració i aprovaci6 per part dels ens locals dels plans 
d’hmbit Iocal O comarcal, rnitjanqant línies de subvenció es- 
pecifiques i suport tkcnic quan aixi ho solGcita la corporació 
local. 

Des de la data d’aprovaci6 de la moci6 391IV pel Ple del 
parlament, cal assenyalar els segiients avenGos en aquest 
hrnhit: 

- s’han homologat els plans municipals de: Castellví de 
Rosanes, Reus, Tarragona, Abrera, Girona i Lleida. 
- estan en fase d’elaboració els plans municipals de: Ba- 

laguer, Cel& Cornellh de Llobregat, Figueres, Granollers, 
Igualada, El Masnou, Montcada i Reixac, Ripollet, Sant Ce- 
loni, Sant Feliu de Guíxols, Sant Joan Despi, Sant Just Des- 
vern, La Seu d’urgell, Tarragona, Tordera, Tremp ¡ 
Vilanova del Carni. 
- estan redactats i resten pendents d’homologació per 

part de la Comissi6 de Protecció Civil de Catalunya els 
plans per a les comarques del Berguedh i I’UrgeIl. 
- es troben en fase d’elaboraci6 els plans comarcais de: 

La Va1 d’Aran, L’Alt Penedks, L’Alt Urgell, L’Anoia, El 
Bages, El Baix Llobregat, EI Baix Penedks, La Conca de 
Barberh, La Garrotxa, EI Pla de l’Urgel1, El Priorat i El Ri- 

Pel que fa als plans d’emergencia exterior de les empre- 
ses, i tarnb6 amb posterioritat a l’aprovwció de la moció ob- 
jecte de compliment, cal assenyalar que: 

- han estat aprovats pel titular del Departament de Go- 
vernació els Plans de les següents empreses: Hispano Qui- 
mica (Castellbisbal), Terminales Portuarias (Barcelona), 
Repsol Butano (L’Hospitalet de Llobregat), Repsol Butano 
(Mantornes del Vallks) i KA0 (Olesa de Montserrat). 

-han estat homologats per la Comissi6 de Protecció Civil 
de Catalunya els segiients: Courtaulds (El Prat de Llobre- 
gat), Enagas (Barcelona), Solvay (Manresa) i les i4  empre- 
ses compreses en el Plaseqta, 6 s  R dir, Eiasa (Vila-seca], 
IQA (Tarragona), Rayer (Tarragona), Aiscondel (Vila- 
seca), Hoechst (Tarragona), Erkimia (Flix], Dow Sud (Tar- 
ragona), Dow Nord (La Pobla de Mafumet), Repsol 
Quimica (La Pobla de Mafumet), Basf fhbrica (Tarragona), 
Basf magatzem (Tarragona), Repsol Butano (Tarragona), 
Asesa (Tarragona) i Repsol Petróleo (La Pobla de Mafu- 
met). 

Cal remarcar tambk dins d’aquest hmbit de plans espe- 
cials, que la redacci6 del Pla Específic de Transport de Mer- 
caderies Radioactives ha estat ja finalitzada, i es troba 
pendent d’informe per part de la Comissió de Protecci6 Ci- 
vil de Catalunya. 

Quant a l’apartat b) del punt segon de la moció 39JIV, el 
Govern ha donat compliment al mandat que conté realitzant 
tot un seguit d’actuacions encaminades a la formació i in- 
formaci6 ciutadanes, amb especial emfasi pel que fa a l’hrn- 
bit cornprks pel Plaseqta, tal i com ja va ser informada 
aquesta Cambra a través de la Comissió parlarnenthria de 
Seguiment d’aquest Pla. 

Pel que fa a l’hmbit escolar, que mereix una especial 
atenci6 d’acord amb el contingut d e  la moció W I V ,  cal dir 
que amb data 29 de juny de 1994 va tenir lloc la sessió 
constitutiva de la Comissi6 de Seguretat en Centres Docents 
per a Situacions d’Ernergkncia o Greu Risc, la qual es va 
realitzar al departament d’Ensenyament de la Generalitat. 

Es tracta d’una iniciativa d’hmbit interdepartamental que 
aplega tknics de les Direccions Generals de Centres Do- 
cents i d’Ordenaci6 Educativa del Department d’Ensenya- 

polles. 
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ment; de la Direcció General de Prevenci6 i Extinci6 d’In- 
cendis i de Salvaments i de ia Gerhcia de Protecció Civil 
del Departament de Governaci6, aixi corn de la Direcció 
General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Segu- 
retat Social. 

A aquests membres amb carhcter fix de la Comissi6, que 
es Complementen un representant per a cadascuna de les 
dues entitats més representatives de I ’bb i t  local, s’hi afe- 
geixen altres experts, d’iirnbit local, comarcal o de la Gene- 
ralitat, que poden ser-hi convocats per al tractament de 
ternes específics. 

Aquesta Comissió té dues finalitats bhsiques: 
- d’wna banda, la de garantir la seguretat dels escolars, 

proposant els criteris generals per a la confecció i actualitza- 
ció de plans d’actuació en situacions de greu risc o emer- 
gkncies als centres docents, concretant les directrius 
generals legalment establertes per a cada supbsit de risc, 
fent un seguiment deis plans d’actuació que s’estableixin 
per cobrir les situacions d’emergencia als centres docents i 
proposant-ne les modificacions. 
- i d’altra banda, la de formar i informar els alumnes 

dels centres docents, estudiant i proposant accions en rela- 
ció amb situacions de greu risc d’ernergkncia i la seva pre- 
venció, 

Finalment, remarcar que, per la seva idiosincrhsia, els 
centres educatius de Tarragona han rebut un tractament es- 
pecial i diferenciat, dins del marc de la campanya d’infor- 
mació i formació ciutadana de1 Plaseqta que el Govern ve 
realitzant des de principis de 1993. 

Pel que fa a l’dltirn punt de la moci6, el Govern de Cata- 
lunya ha instat en reiterades ocasions e1 Govern central per 
tal que s’executin en el termini mds breu possible les actua- 
cions previstes pel PENTA quant a infraestructures. 

Aquesta mateixa posició ha estat la mantinguda en les re- 
unions celebrades des de I’aprovaci6 de la moci6 391IV de 
la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni de F inanp  
ment i Execuci6 d’Obres de la Xarxa Vihria de Tarragona, 
compresa en l’hmbit d’actuació del Pla d’Emergkncia Nu- 
clear de Tarragona (PENTA). 

Barcelona, 22 de mar$ de 1995 

Xavier Pomes i Abella 
Consel lw de Governació 

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA 
MUCIO 70DV DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, SOBRE EI, FINANCAMENT 
DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA 

I EL REFINANCAMENT DE LLUR DEUTE 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 4 d’slbril 
de 1.995, d’acord amb l’article 131 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat que el 
control del compliment pel Consell Executiu de la Moci6 
70JIV del Parlament de Catalunya, sobre el finsmqarnent 
dels municipis de Catalunya i el refinanqament de llur deu- 
te, aprovada pel Ple del Parlament el dia 15 de marq de 
1995 (BOPC, 3 17), correspon a la Comissió d’organització 
i Administracici de la Generalitat i Govern LocaI. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

La secrethria primera 
Flora Sanabra i Viilarroya 

EI president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA 
MOCIO 72íIV DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, SORRI?, 
L’APROFUNDIMENT D’AAPLICACIÓ DELS 

PRINCIPIS D’AUTONOMXA I DE 
SUBSIDIARIETAT EN RELACIÓ AMB ELS 

A JUNTAMENTS 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 4 d’abril 
de 1995, d’acord amb I’article 131 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat que el 
control del compliment pel Consell Executiu de la Moció 
7 llIV del Parlament de Catalunya, sobre I’aprofundiment 
d’aplicaci6 deis principis d’autonomia i de subsidiarietat en 
relacib amb els ajuntaments, aprovada pel Ple del Parlament 
el dia 15 de marc de 1995 (ROPC, 3171, correspon a la Co- 
missi6 d’Organitzaci6 i Administraci6 de la Generalitat i 
Govern Local. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de I995 

El secretari segon 
Xavier Guitart i Dornenech 

EI president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA 
MOC16 72nV DEL PARLAMENT 

DEL PRINCIPI D’AUTONOMIA LOCAL 
DE CATALUNYA, SOBRE L ~ A A P L I C A C I ~  

4.55. Activitat parlamenthrfa 
4.55.05. Reunions tingudes i qüestions tractades 

30 de rnay de I995 
MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 4 d’abril 
de 1995, d’acord amb l’article 131 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat que el 
control del compliment pel Consell Executiu de la Moci6 
72JIV del Parlament de Catalunya, sobre I’aplicació del 
principi d’autonomia local, aprovada pel Ple del Parlament 
el dia 15 de rnarr; de 1995 (BOPC, 317), correspon a la Co- 
missió d’Organitzaci6 i Administraciri de la Generalitat i 
Govern Local. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de i 995 

El secretari tercer 
Enric Castellnou i Alberch 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

4.53. Compareixences i sessions informatives 
en les comissions 

ScsdÓ informativa de la Comissi6 de Politica Social amb 
el conseller de 13enestar Social sobre els resultats de l’en- 
questa sobre el civisme i la tolerhneia entre la població 
de Catalunya (Reg. 26561; BOPC, 314) 

- Rebuig de la sotlicitud en la sessió nfim. 35 de la Co- 
missió de Política Social, tinguda el dia 5 d’abril de 1995. 

Compareixensa del comissionat per a Universitat i Re- 
cerca davant la Comissi6 de Pulitica Cultural, perqui! 
informi sobre el Pla de recerca de Catalunya, el Pla d’in- 
versions 1995-2000 i la programaci6 univcrsitkria 

- Solelicitud de compareixenqa presentada pel Grup Par- 
lamentari de Convergencia i Unió, amb data 29 de  mar^ de 
1995 (Reg. 27240 I30.03.95). 
- Tramesa a la Comissi6 de Política Cultural, acordada 

per la Mesa del Parlament en sessiri del dia 4 d’abril de 
1995. 

Junta de Portaveus 
Sessió nlim. 70 [ 14.20 - 14.253 

Mesa del Parlament 
Sessi6 núm. 187 [ 14.25 - 14.261 

3 d’ubrii de 1995 

Comissi6 d’Estudi de la Problematica del Cicle de It’Ai- 
gua R Catalunya 
Sessió núm. 4 [16.45 - 16.55;17.01 - 17.25;17.26 - 18.00] 
1 .  Compareixenqn del Sr. Eduard Paricio i Rallo, Director Tkcnic de la Fe- 
deraci6 de Municipis de Catalunya, per donar compliment a t’ncord de la  
Comissi6. 
2. Cornpareixenp dcl Sr. Andreu R i f i  i Llimona, Cap dels Serveis Tecnics 
de I’Associnció Catalana de Municipis, per donar compiiment a I’acord dc 
la Comissió. 

4 d’abril de 1995 

Comissió del Síndic de Greuges 
Sessió núm. 7 [10.30 - 1 I .30; 1 1.47 - 12.43; 13.20 - 14.081 
Punt únic. Debat de l’lnforme corresponent a I’nny 1994 presentat al Parla- 
ment pel Síndic de Greuges (Rcg, 26501; HOPC, 31 3). 

Comissió de la Sindicatura dc Comptes 
Sessi6 num. 9 [ 1 1 .O5 - 12.10 / 18.32 - 18.371 
Punt lioic. Tramitació de l’lnforme de Fiscsllitzncid 32/94-C, sobre 1’6s de 
l’nval de In Generalitat R Grmd Penínsdn, SA (Reg. 25820; BOPC, 305, 
20458). 

Mesa del Parlament 
Sessi6 núm. 183 [ 16.30 - 17-30; 18.46 - 3 8.561 

Comissi6 d’EsEudi del Millorament de la Prcvencih i 
l’Extinci6 d’hcendis 
Sessió n6m. 9 [I655 - 19.081 
Punt únic. Compareixcnp del Sr. Miquel Massunedn i Rovira, prcsidcnt 
del Consorci Forestal CIC Catalunya, i d’altrcs pcrsones representants 
d’aquest, per informar davant la Comissih. 

Junta de Portaveus 
Sessió nzim. 71 [ 17.35 - 18.451 
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4.60. Regim interior 

RECONEIXEMENT D’ ANTIGUITAT 
A FUNCIONARIS DEL PARLAMENT 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 4 d’abril 
de 1995, de conformitat amb 1’articIe 43.1 dels Estatuts del 
rkgirn i el govern interiors, ha acordat: 
- Rwonkixer al senyor Francesc Xavier Alexmdri i Mari- 

món el cinquk trienni, de nivell 10, pels serveis prestats al Par- 
lament, amb efectes econbmics des del dia 1 d’abril de 1995, , 
- Reconbixer al senyor Antoni Arnorbs i h n n a y  el cin- 

quk trienni, de nivell 10, pels serveis prestats al Parlament, 
amb efectes econbmics des del dia I d’abril de 1995. 
- Reconkixer al senyor Francesc Xavier Atienza i Jardín 

el cinquh trienni, de nivell 10, pels serveis prestats al Parla- 
ment, amb efectes econbmics des del dia 1 d’abril de 1995. 
- Reconkixer al senyor Dfimaso Cuartero i Sisamón el 

cinquk trienni, de nivell 9, pels serveis prestats a1 Parla- 
ment, amb efectes econbmics des del dia 1 d’abril de 1995. 
- Reconkixer al senyor Antoni Escribh i Mancho el cin- 

que trienni, de nivell 10, pels serveis prestats al Parlament, 
amb efectes econbmics des del dia 1 d’abril de 1995. 
- Recon*ixer a la senyora Ndria Farré i Cabrera el cin- 

quk trienni, de nivell 10, pels serveis prestats al Parlament, 
amb efectes econbmics des del dia 1 d’abril de 1995. 
- Reconkixer al senyor Josep Ferrer i Ferrer el cinquk 

trienni, de nivell 4, pels serveis prestats al Parlament, amb 
efectes econbmics des del dia 1 d’abril de 1995. 

- Reconkixer al senyor Joan Garcia i Garcia el cinquh 
trienni, de nivel1 8,  pels serveis prestats al Parlament, amb 
efectes econbmics des del dia 1 d’abril de 1995, 
- Reconkixer a la senyora Caterina Haro i Buenaventura el 

cinquk trienni, de nivell 8, editora, pels serveis prestats al Par- 
lament, amb efectes econbmics des del dia 1 d’abril de 1995. 
- Reconkixer al senyor Joan Lluis Juanes i Fumad6 el 

cinquli: trienni, de nivell 10, pels serveis prestats al Parla- 
ment, amb efectes econbmics des del dia 1 d’abril de 1995. 
- Recon6ixer al senyor Enric Llop i Fortuny el cinquk 

trienni, de nivell 10, pels serveis prestats al Parlament, amb 
efectes econbrnics des del dia 1 d’abril de 1995. 
- Reconkixer al senyor Joan Maria Millat i Domenech e1 

cinqul: trienni, de nivell 7 ,  pels serveis prestats al Parla- 
ment, amb efectes econbmics des del dia 1 d’abril de 1995. 
- Reconkixer al senyor Manuel Mantafi& i Liharo el 

cinquk trienni, de nivell 9, pels serveis prestats al Parla- 
ment, amb efectes econbmics des del dia 1 d’abrii de 1995. 
- Reconkixer al senyor Jaume Nebot i Gellida el cinquk 

trienni, de nive11 7, pels serveis prestats al Parlament, amb 
efectes econbmics des del dia i d’abril de 1995. 
- Reconcixer al senyor Francesc Nicolhs i Montia el cin- 

que trienni, de nivell 5, pels serveis prestats al Parlament, 
amb efectes econbrnics des del dia 1 d’abril de 1995. 

- Reconkixer al senyor Albert Palma i Ruiz el cinquh 
trienni, de nivell 10, pels serveis prestats al Parlament, amb 
efectes econbmics des del dia 1 d’abriI de 1995, 
- Reconbixer al senyor Manuel Pérez i Rio el cinqub 

trienni, de nivell 9, pels serveis prestats al Parlament, amb 
efectes econbmics des del dia 1 d’abril de 1995. 
- Reconsixer a la senyora Merce Vallejo i Barba el cinquk 

trienni, de nivell 8, editora, pels serveis prestats al Farlament, 
amb efectes econbmics des del dia i d’abril de 1995. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 1995 

Ismael E. Pitarch 
Oficial major 

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris 
i dels dimtats 

RETIRADA DE LA TNTERPEIrLACIb 
AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 

LA POBRESA A CATALUNYA 
(Reg. 27207) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu- 
nya (ERC), d’acord amb allb que preveu el Regiament de la 
Cambra, retira la InterpeHaciÓ al Consell Executiu sobre la 
pobresa a Catalunya (Reg, 22724). 

Palau del Parlament, 29 de  mar^ de 1995 

J~sep-Lluis Carod-Rovira 

4.95. Rectificacions Der error tkcnic 

Rectificació al BOPC núm. 317, phg. 21243. 

Proposició no de llei sohre les cases regionals (Reg.  
26488) 

On diu: rcReg. 26288)) 
Ha de dir: <<Reg. 26488s 

Rectificaci6 al BOPC, 320, semi6 4.55.05. 

Per error t h i c  es publich la referhcia de ta sessió 
núm. 6 de la Comi,wib d’Estudi del Millorament de la Pre- 
venci6 i I’Extinciú d’lncendis; aquesta j a  fou publicada en 
el ROPC n6m. 310. 
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5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou les referhncies de tots els documents en t r a m h i 6  
i tramitats en el període de sessions actual, excepte les pre- 
guntes, i dels relatius als procediments davant el Tribunal 
Constitucional (secció 4.87), 

Text original entrat al Parlament (corresponent al 
nl(lmero dc registre d’entrada que figura abans de 
cada títol) 
Informe de Ponhncia 
Dictamen de la Comissió 
Text aprovat pel Ple del Parlament o per la Comissió 
per delegació d’aquell 
Acord de compareixeqa 
Demanda per la qual s’interposa recurs 
Ablegacions que formula el Parlament 
Soflicitud de Dictamen al Consell Consultiu 
Esmenes presentades pels Grups 
Sentkncia del Tribunal Constitucional 
Dictamen del Consell Consultiu 
Rectificacions per error thcnic 
Acord d’interposicid de recurs 
Canvi de tramitaci6 
Subslanciaci6 
Informe del Govern 
Informe de la Sindicatura de Comptes 
informe del Síndic de Greuges 
Trami tació 
Addenda 
Coneixement de l’hforme 
Objeccions presentades pels Grups 

Siglcs de les comissions parlamentaries que tramiten o han 
tramitat els textos: 

lCOAGl 
Generalitat i Govern Local 

Comissió d’Organitzaci6 i Administració de la 

1CJDi 
/CEF/ 
ICI w 
/CARP/ 
/CITI 
ICPCI 
K P S I  
ICSGI 
ICW 
ICEDI 
KGIl 
JCRTI 

fCSCI 
/CSCE/ 

ICSDHI 

ICEITW 

ICTMl 
ICSEQTAI 

/CES/ 
/CEVI/ 

ICEEII 

/CEMR/ 

ICECAI 

ICIURI 

Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 
Comissi6 d’Economia, Finances i Pressupost 
Comissió d’lndústria, Energia, Comerg i Turisme 
Comissió d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Comissió de Polftica Territorial 
Comissió de Política Cultural 
Comissió de Políticfi Social 
Comissió del Síndic de Grcugcs 
Comissi6 de Reglament 
Comissi6 de ]’Estatut dels Diputats 
Comissió de Govern Interior 
Comissió de Control Parlamentari de l’Actuaci6 
de la Corporació Catalana de R5dio i 
Televisió i de Ics Empreses Filials 
Comissi6 de la Sindicatura de Comptes 
Comissió de Seguiment del Procés cl’ Integració 
de Catalunya a la Comunitat Europea 
Comissió de Seguiment del Procés cl’Equiparaci6 
Dona-Home 
Comissi6 d’Estudi sobre la Situaci6 a Catalunya 
de la Immigració de Treballadors Estrangers 
Comissi6 sobre la Problernhtica del Tercer Món 
Comissi6 d’Estudi de la Revisió i I’Aplicació 
del Pla de Seguretat dc les Químiques 
dc Tarragona (Plaseqta) 
Comissió d’Estudi sobre la Sida 
Comissió d’Estudi sobre les Cauuscs que 
Genercn la Violbncia lnfantil 
Comissi6 d’Esfudi del Millorament 
de la Prevenció i l’Extinci6 d’lncendis 
Comissió d’Estudi de la Problemhtictl 
del Món Rural 
Comissi6 d’Esludi de la Problemhtica 
del Cicle de 1’Aigua a Catalunya 
Comissi6 d’lnvestigació sobre el Cas 
de la Urbanitzaci6 la Riera, 
de Sant Pere de Torelló 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 

1.01, Lleis i altres normes 
1.01.01. LIeis 

APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACJ~ 

Llei per la qual s’aprova el Pla territorial general de 
Catalunya. /CPT/. BOPC, 251 (O: 20773); 255 (T); 264 
(T); 269 (T); 271 (T); 274 (T); 277 (E); 279 (T); 283 
(T); 300 (T, P i E); 302 (Rect. i T); 304 (P i E); DSPC- 

Llei de la iniciativa legislativa popular. ICOAGI. 
BQPC, 255 (T); 2G6 (T); 299 (O i T); 305 (a, P i D); 

Llei de reconeixmeni de la Upliversitut Oberta de Cata- 
lunya. ICPCI. BOPC, 295 (O: Reg. 24814); 297 (T); 300 
(T); 305 (T); 310 (T); 314 (P); 316 (T, D i E); DSPC-P, 
119 (A); BOPC, 322 (A). 

P, 114 (A); BOPC, 310 (A). - 

DSPC-P, 1 16 (A); BOPC, 3 14 {A). 
- - 

1.10. Resolucions - 

- Resolucid 192/IV del Parlament de Catalunya, sobre la 
necessitat que els establiments que ofereixen serveis de 
restauracid disposin de mitjans i condicions per a poder 
atendre-hi eis infants més petit,T. ICPSI. BOPC, 277 (O: 

(A). 
Reg. 23268); 279 (T); DSPC-C, 240 (A); BOPC, 302 

Resolucid 193/IV del Parlament de Catalunya, sobre el 
procediment relatiu al control del Decret legislatiu 
5/1994, del 13 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 
26/1985, del 27 de desembre, de serveis socials, a la 
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de d g i m  juridic de 
les administracions públiques i del procediment admi- 
iaistrntiu comú. SCPSI. BOPC, 255 (T: Reg. 21 123d); 

302 (A). 
Resolucid 194AV del Parlament de Catalunya, sobre el 
procediment relatiu al control del Decret legislariu 
6/1994, del 13 de juliol de 1994, pe l  qual s’adequa la 
Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promocio’ de I’ac- 
cessihililur i de supressid de barreres arquiieectdrziques, 
u la Llei 3W1992, del 26 de novembre, de r,?gim jurídic 

261 (T); 274 (OP); 289 (D); DSPC-P, 113 (A); BQPC, 

de les administracions públiques i del procediment ad- 
ministratiu comú. ICPSI, EOPC, 255 (T; Reg. 21 I23c); 

302 (A). 
Resolucin’ 195/IV del Purlctment de Catalunya, sobre el 
procediment relatiu ui control del Decret legislatiu 
7/1994, del 13 de julial, d’adequacirj a la Llei 30/1992, 
dei 26 de novembre, dei Decret legislatiu 111992, del 10 
de febrer, pel  gual s ’ ~ p r o w  el text refds de la Llei de 
cooperatives de Carulimya. ICPSI. ROPC, 255 (T: Reg. 
21 1230; 261 (T); 274 (OP); 289 (D i OP); DSPC-P, 1 13 
(A); BQPC, 302 (A). 
Resoluoici 196/IV del Parlament de Carulurzyu, sobre el 

261 (T); 274 (OP); 289 (D); DSPC-P, 113 (A); ROPC, 

- 

procediment relatiu al control del Decret legislatiu 

12/1994, dei 26 de juliol, pel qual a’adegiien a la Llei 
30/1992, del 26 de novembre, de dgim jurídic de les ad- 
ministracions plíhliques i del procediment nclminiscratiu 
comi$, la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de cokiegis 
professionalsl i la Llei 18/1990, del I5 de novembre, de 
creucid del Centre d’Estudis Jurídics i Formacid Espe- 
cialitzada, ICJDI. BOPC, 255 (T Reg. 21243); 261 (T); 
274 (OP); 287 (7’); 289 (P); 291 (T, D i OP); DSPC-P, 
113 (A); BOPC, 302 (A). 
ResoLuci6 197/IV del Parlament de Catalunya, sobre 
l’abolfcid de la pena de mort en el codi penal militar es- 
panyol. /CJD/. BOPC, 279 (O: Reg, 23506); 287 (T); 

Resolucid l9sJIV del Parlament de Catalunya, sobre la 
inclusió en el Pla d’espais d’interks natural del turd del 
Marquzs i del meandre del riu Llobregat, al terme niu- 
nicipal de Castellbell i el Vilar (Bages). ICPTI. BOPC, 

(A); BOPC, 308 (A). 
Resolucid 199/IV del Parlament de Catalunya, sobre la 
regulacid de E’h dei tophirn Anoia en eis trens de Ren- 
fe. ICPTI, BOPC, 283 (O: Reg. 23817); 287 (T); DSPC- 
C, 256 (A); ROPC, 308 (A). 
Resolucid 20Q/iV del Parlament de Catalunya, sobre el 
procediment relatiu al control del Decret legislatiu 
8/1994, del 13 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 
14/1987, del 9 de juliol, d’estudísticu, a la Llei 
30í1992, del 26 de laovemhre, de r2gim jurídic de les 
adtninistracions públiques i del procediment aílrninis- 
tmtiu corna, /CEF/. BOPC, 255 (T: Reg. 21 123g); 261 
(T); 277 (OP); 291 (T); 305 (D i OP); DSPC-P, 114 
(A); BOPC, 310 (A). 
ReA\olució 201/IV del Parlament de Cutalunya, sobre eE 
procediment relatiu u1 control del Decreet legislatiu 
.l5/1994, del 26 de juliol, pe l  qual s’adeyua la Llei 
1J/1!?#Il del 7 de desembre, de patrimoni de la Generu- 
litat, a la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de rkgim j u -  
rídic de les administracions públiques i del procediment 
ndministratiu comú. /CEF/. ROPC, 255 (T: Reg. 2 1 239); 
261 (T); 277 (OP); 291 (T)); 305 (P i OP); DSPC-P, 
114 (A); BOPC, 310 (A). 
Resolució 202/IV del Parlament de Ccmlunya, sobre el 
procediment relatiu al cotitro1 del Decret legislatiu 
115/i994, del 26 de juliol, pel qml s’udcqiierz u EU Llei 
30/1992, dei 26 de novembre, normes de rang de llei 
que afecten el Departutament c k  Poliíica Territorial i 
Obres Públiques. ICPTI. BOPC, 255 (T: Reg. 21240); 
261 (T); 279 (OP); 291 (T); 302 (T)); 305 (D i OP); 

Resolucid 203/IV del Pmlument de Catalunya, sobre el 
procediment relatiu nl corztrol dei Decret legislatili 
i4/1994, del 26 de juliol, pel qual s’acleyun ln Llei 
12/1981, del 24 de desembre, per la yunk s’estrrhleixen 
normes addicionals de proieccici deis espais cl’especial 
inter2s nnturui ufcctcats per uctivituts extrmtiwsb ICiTI .  
BOPC, 255 (T: Reg. 21244); 261 (T); 279 (OP); 291 

DSPC-C, 255 (A); BOPC, 308 (A). 

271 (O: Reg. 22639); 274 (T); 283 (E); DSPC-C, 256 

DSPC-P, 1 14 (A); BOPC, 310 (A). 



21504 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I Ndm. 322 / 10 d’abril de 1995 

(T); 302 (T)); 305 (P i OP); DSPC-P, 1 I4 (A); BOPC, 
310 (A), 
Resolucid 204AV del Parlament de Catalunya, per Iu 
qual s’aproven la Memdria d’activituts i el Compte ge- 

neral de la Sindicatura de Comptes de Catalimya, apar- 
tat 111 de lu Membria de la Sindicatura de Comptes al 
Parlament de Catalunya corresponent a I ’any 1993. 
ICSCI, BOPC, 282 (U: Regs. 22973 i 22980 i T); 287 

- Resoluci6 21 51IV del Parlament de Catalunya, relativa a 
1’Informe de fiscalitzaci6 32/94-C, sobre l’ús de l’aval 
de la Generalitat a Grand Península, SA. JCSCI. BOPC, 
305 (O: Reg, 25820 i T); DSPC-C, 281 (A); BOPC, 322 
(T i A). 

I 

1.15. Mocions 
(Rect.); 308 (T); DSPC-C, 253 (A); BOPC, 310 (A). 

I Resolucid 20WV del Purlament de Catalunya, per la - 
gual s’aproven el Compte general de la Generalitat de 
Catalunya corresponent u l’exercici del 1992 i I’Informe 
de la Sindicatura de Comptes, ICSCI. BOPC, 282 (O i 
T: Regs. 22973 i 22980); 287 (Rect,); 308 (T); 310 
(Rect. i D); DSPC-P, i 16 (A); BOPC, 3 17 (A) . 
Resolució 206/IV del Parlament de Catalunya, sobre la 
commemoració del cinquani& aniversari del lliurameni 
a I’Organitzacid de les Nacions Unides del document 
ccApeklació a les Nacions Unides en nom de Catalunya. 
i la difusió d’aquest. ICPCI. BOPC, 274 (O: 22890); 279 

(A). 

- 

- 
- 

(7’); 291 (E); 314 (T); DSPC-C, 276 (A); BOPC, 320 
- 

- Resoltrci6 207/IV dei Parlament de Catalunya, sobre els 
criteris de distribucid de subvencions a les associacions 
d’estudiant&T. ICPCI. BOPC, 277 (O; 23166); 314 (T); 

Resolaci6 2 W I V  del Parlament de Catalunya, sobre EU 
revitulitzacid deE 6ir amb arc. ICPCI, BOPC, 277 (O: 
23197 i 23360); 279 (T); 291 (E); 314 (T); DSPC-C, 
276 (A); BOPC, 320 (A). 
Resolucid 209/IV del Parlament de CataEwya, sobre 
l’edicib en llengua catalana del document del permls de 
conduir, de IQ llicknciu de ciclomotor, del permis de cir- 
culaci6 dels vehicles i de fots els impresos de procedi- 
ment sancionador. ICPCI. BOPC, 287 (O: 23343); 297 

.@pi =Rtwlucib 2iWW del Parlament de Catalunya, sobre Ia 
inclusió de la Tarragona romana en la declaraciú de 
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. ICPCI. 

BOPC, 320 (A). 
Resolució 2JI/IV dei Pariameat de Catalunya, sobre el 
Collegi Pu’blic Verd de Girona. ICPCI. BOPC, 291 (O: 

Resolució 212/IV del Parlament de Catalunya, sobre la 
continuital de la Delegaciú de FECSA a Mdra la Nova 

DSPC-C, 276 (A); BOPC, 320 (A). - 
- 

- 

- 

- 

(T); DSPC-C, 276 (A); BOPC, 320 (A)* 
- 

BOPC, 287 (O: 23969); 297 (T); DSPC-6, 276 (A); - 

- 

24414); 297 (T)); DSPC-C, 276 (A); BOPC, 320 (A). 
- 

Mocib W I V  del Parlament de Catalunya, sobre la salut 
mental. BOPC, 302 (O: Reg. 25686); DSPC-P, i 15 (A); 
BOPC, 310 (A). 
Moció 7WIV del Parlament de Cutulunyn, sobre el fi- 
nataCarnent dels municipis de Catalunya i el refinatap- 
ment de llur deute. BOPC, 3 10 (O: Reg. 26498); 31 2 

Mociii ?J/IV dei Parlument de Catalunya, sobre l’apro- 
fundimeni d’aplicacid dels principis d’autonomia local i 
de subsidiarietat en relacilj amb els ujuntaments. 

317 (A). 
Mocid 72íIV del Parlament de Catalmya, sobre l’upli- 
cacid del principi d ’uutonomia local. BOPC, 3 10 (O: 
Reg. 26499)); 312 (E); DSPC-P, E 16 (A); BOPC, 317 
(N. 
Mocic-j 73/11, del Purlamenr de Catalunya, sobre k’ense- 
nyament secunduri, ROPC, 316 (O: Rcg. 26858); 319 

Moció 74AV dei Parlament de Catalunya, sobre el con- 
trol de la publicitat del joc i la reduccid dels jocs d’at- 
zar. BOPC, 3 16 (O: Reg. 26914); 3 19 (E); DSPC-P, 120 
(A); BOPC, 322 (A). 
Mocid 75AV del Parlament de Catalunya, sobre 1 ’apii- 
caci6 del PEU d’espais d’interks natural. BOPC, 3 16 (O: 
Reg. 26915); 319 (E); DSPC-P, 120 (A); ROPC, 322 
(N. 
Mociri 7 W V  del Parlament de Catalunya, sobre la 
pres2ncia internucional de 1 ’esport catuih. BOPC, 3 16 
(O: Reg. 26860); DSPC-P, 120 (A); BOPC, 322 (A). 
Mmid 77/IV del Parlament de Catalunya, sobre el des- 
envolupament del Pla integral & la fatniliu. BOPC, 3 16 
(O: Reg. 26893); 319 (E); DSPC-P, 120 (A); BOPC, 
322 (A). 

(E); DSPC-P, 1 I6 (A); BOPC, 317 (A). 

BOPC, 310 (O: Reg. 26477); DSPC-P, 116 (A); BOPC, 

(E); DSPC-P, 120 (A); ROPC, 322 (A). 

(Ribera d’Ebre). /CIE/. BOPC, 287 (O: Reg, 24089); 

Resolució 21 3/?V del Parlament de Catalunya sobre la 
posada en funcionament de i’empresa Terpapei. /CIE/. 
ROPC, 300 (O: Reg. 25224): 305 (T); 314 (E); DSPC- 
C, 278 (A); BOPC, 322 (A). 
Resolució 214/IV del Parhmwt de Catalunya, sobre el 
Cus de Ea Urbanitzacid la Riera, de Sant Pere de Tore- 

297 (T}; DSPC-C, 278 (A); BOPC, 322 (A). 
I 

- 

116. JCIUW. BOPC, 3 17; DSPC-P, 119 (A); BOPC, 322 
(A), 

1.20, InterpeHacians 

21 470 Interpelluci6 al Consell Executiu sobre el finanGament 
dels municipis. BOPC, 257 (O); 291 (T); 293 (Rect.); 

Interpetlució al Consell Execuciu sobre 1 ’nprofirndiment 
d’nplicacid dels principis d ’autonomia local i de suhsi- 
diarietat en relució umb eis ajuntaments. BOPC, 261 
(O); 291 (T); 293 (Rect,); DSPC-P, 115 (S); BOPC, 310 
w. 

DSPC-P, 115 (S); BOPC, 310 (S). 
2 147 1 
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21 473 

21540 

21613 

21614 

21716 

21718 

21719 

21937 

22 164 

22 I65 

22166 

2243 3 

22539 

22625 

22640 

22688 

2279 1 

Interpeklacid al Consell Executiu sobre les divisions ad- 
ministratives territorials de Catalunya. BOPC, 257 (O); 

Interpetlacib ai Consell Executiu sobre el model policia1 
i el desplegament dels mosSos d’esquudra. BOPC, 257 

291 (T); 293 (Rect,); DSPC-P, 119 { S ) ;  BOPC, 322 (S). 

(O); 291 (T); 293 (Rect.; DSPC-P, 120 ( S ) ;  BOPC, 322 
(SI). 
Interpetlaci6 al Consell Executiu sobre la política gene- 
ral de tractament de la delirtqüdncia infantil i juvenil i 
de reiasercid dels delinqaents. BOPC, 260 (O); 291 (T); 

Interpellacib al Consell Executiu sobre el sanejuinent 
dels rius de Catalunya. BOPC, 260 (O); 291 (T)); 

ivlterpetlacid al Consell Executiu sobre l’aplicació del 
principi d’autonomia local. BOPC, 261 (O); 291 0; 

Interpetimib al Consell Executiu sobre el finanCament 
dels municipis de Catalunya i el refinanpment de llur 
deute, BOPC, 260 (O); 291 (T); DSPC-P, 115 (S); 
BOPC, 3 10 IS), 
Interpetlacib al Consell Executiu sobre 1 ‘aplicació del 
principi de subsidiarietat en relació amb els ens Iocals. 

DSPC-P, I13 ( S ) ;  BOPC, 302 (S). 

DSPC-P, 1 14 IS); BOPC, 3 10 (S). 

DSPC-P, 115 (3); BOPC, 3 10 (S). 

BOPC, 261 (O); 291 (T); DSPC-P, 115 (S); BOPC, 3 10 
(3). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre la polltica 
d’immigracid a Catalunya, BOPC, 264 (O); 292 (T); 

Interpetlació al Consell Executiu sobre ia participació 
de les zones rurals de Catalunya en els fons estructurals 
de la Uni6 Europea. BOPC, 266 (O);  291 (T); DSPC-P, 
113 (S); BOPC, 302 (S). 
interpetlacib al Consell Executilc sobre Ea política gene- 
ral de control de la publicitat del joc. BOPC, 269 (O); 

interpetlucid al Consell Emcu fiu sobre 1 ’ensenyament 
no reglat, BUPC, 266 (O);  291 (T); DSPC-P, 119 (S); 
BOPC, 322 (S). 
Interpetlacib al Consell Ececuriu sobre el fifinanpnsenl 
de les universitats de Catalunya. BOPC, 269 (O); 291 

Interpetlacid al Consell Executiu sobre el cornep% exte- 

rior. BOPC, 269 (O); 293 (T); DSPC-P, 11 3 (S); BOPC, 
302 (S). 
Ititerpetluacid al Consell Executiu sobre 1 ’aplicació del 
PEIA’. BOPC, 271 (O); 291 (7’); DSPC-P, 116 (S); 
BOPC, 3 17 (S). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre 1 ’ensenyament 
secunduri, BOPC, 27 1 (O); 293 (T); DSPC-P, 1 16 (5) ;  
BOPC, 3 17 (S), 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre les diputacions 
provincials, BOPC, 271 (O); 293 (T); DSPC-P, 120 (S); 
BOPC, 322 (S). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre la pres2ncin in- 
ternnacional de I’esport catal& BOPC, 274 (O); 293 (T); 

293 (Rect,); DSPC-P, 119 (S); BOPC, 322 (S). 

291 (T); DSPC-P, 116 (S); BOPC, 317 (S). 

(T); DSPC-P, 11 6 ( S ) ;  BOPC, 3 17 (S). 

DSPC-P, 116 (S); BOPC, 317 (SI. 

23035 

23167 

23230 

23238 

23500 

241 O4 

24105 

25221 

25358 

25566 

Interpeklacih al Consell Executiu sobre la seguretat pi- 
hlica. BOPC, 274 (O); 293 (T); DSPC-P, 120 (S); 
BOPC, 322 ( S ) .  
Interpetlacid u1 Consell Executiu sobre el despoblament 
de les zones rurais de Catalunya. BOPC, 277 (O); 291 

Interpellacid al Consell Executiu sobre els horaris co- 
mercials. BOPC, 277 (O); 293 (T); DSPC-P, i20 ( S ) ;  
BOPC, 322 ( S ) .  
Interpetlacid al Consell Execuíiu sobre la glaaaificucio’ 
fanaililar. BUPC, 277 (O); 291 (T); DSPC-P, 119 (S); 
BOPC, 322 (S). 
Interpetlucid al Consell Executiu sobre la salut mental, 

(T); DSPC-P, 120 IS); BOPC, 322 (S). 

BOPC, 279 (O); 293 (T); DSPC-P, 113 (S); BOPC, 302 
(9. 
Interpetlacid al Censell Fxecutiu sobre l’msixth~cia sa- 
nirdria. BOPC, 287 (O); 293 (T); DSPC-P, l i 5  ( S ) ;  
BOPC, 310 (S). 
Interpetlació al Consell rxecutiu sobre el desenvolupa- 
ment del Pla integral de la família. BOPC, 287 (O); 293 

InterpetlEació al Consell Executiu sobre la cmstruccid. 
de nous eslablinaents penitenciaris. BOPC, 300 (O); 3 1 6 

Interpethció al Consell Executiu sobre la trunsparen- 
cia, la responsabilitat i I’efcitncia en: l’accid de govern. 
BOPC, 297 (O i T); DSPC-P, 1 13 (S); BOPC, 302 (S ) .  
Interpetlacib al Consell Executiu sobre la política gene- 
ral de les oficines de Benestar Social. BOPC, 302 (O); 

(T); DSPC-P, 117 (S); BOPC, 317 (S). 

(T); DSPC-P, 119 (S); ROPC, 322 (S). 

305 (T); DSPC-P, 1 15 (S); BOPC, 3 10 ( S )  

3, TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Projectes i proposicions de llei i 
altres projectes de normes 
3.01,Ol. Projectes de llei 

20023 

20024 

21 895 

21971 
i 22064 

23480 

Projecte de llei de les cambres oficials de Cornerg, In- 
dhrria i Navegacid de Catalunya. /CIE/. BOPC, 242 
(O$; 245 (T); 257 (T); 264 (T); 268 (T); 269 (T); 271 
(E); 291 (T); 308 (T); 320 (T). 
Projecte de llei de d g i m  jurídic de les nssociacions, 
ICJDI. BOPC, 242 (O); 245 (T); 257 (P); 264 (T); 266 
(T); 271 (E); 287 (T); 302 (T); 314 (T); 31 7 (Rect.). 
Projecte de llei de mollificacid de la Llei 4/1980, del I6 
de desembre, de creacid de l’lnstitul CatulzI del Sd. 
ICWI. BOPC, 261 (O); 269 (T); 274 (T); 283 (T); 287 
(E); 305 (T); 3 I4 (T); 322 (T). 

Projecte de llei sobre proreccid dels animals utilitzats 
per a experimentacid i altres finalitats cient&ques. 
/CARP/. BOPC, 264 (O); 269 (T); 274 (T); 277 (T); 279 
(T); 283 (T); 287 (T i Recc,); 291 (E); 308 (T); 310 (T). 
Projecte de llei sobre el Jurat d’Expropiacid de Catah- 
nya. ICJDI. BOPC, 279 (O); 287 (T); 300 (T); 302 (T); 
305 (T); 310 (E). 
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24559 Projecte de llei d’atenció i proteccid de La infhncia i 
l’acloksc&ncia. ICPSI. BOPC, 293 (O); 297 (T); 305 
(T); 3 10 (T); 317 (T); 320 (E); 322 (T).  
Projecte de llei de creacid del Collegi de Ccnsors Jurats 
de Comptes de Catalunya.lCJD1. BOPC, 297 (O); 305 
(T); 3 14 (T); 320 (T). 

26596 
i 26762 Projecte de llei de regulacid de l’accés al medi natural. 

/CARP/. BOPC, 314 (O); 3 17 (‘I’). 
27 1 15 Projecte de llei sobre el secretari del Govern i previ- 

sions sobre funció pública. BOPC, 320 (O i T). 

25085 

3.01.02. Proposicions de llei 

25824 

26073 

26732 

27161 

Proposicid de llei de modificació de la Llei municipal i 
de dgim local de Catalunya. BOPC, 305 (O); 320 
(Rec t.). 
Propmiciú de llei de modifcacid de la Llei W990, del 9 de 
marc, d’hfraestruclures hidrduiiques de Catalunya. BOPC , 
308 (O). 
Propaicid de llei de mod@cació de l’article 38.3 de la 
Llei JY1987, del 28 de maig, de regulacid del transport 
de viatgers per  carretera naidjanpnl vehicles de motor, 
BOPC, 3 14(O). 
Proposicib de llei sobre dinamitzucid econbmica local, 
BOPC, 322 (O). 

3.01.XO. Propostes de normes de regim interior 

4736 Projecte de normes de d g i m  interior de la Sindicatura 
de Comptes. ICSCI, BOPC, 49, 2574 (O); 53, 3055 (T); 
60, 3634 (T); 65,3922 (T); 78,4830 (T); 82,4986 (T); 
102, 6408 (T); 1 1  1,7043 (T); 124,7829 (T); 139,8669 
(T); 153,9607 (T); 165,10571 (T); 182,11859 (T); 192, 
12482 (T); 207 (T); 231 (T); 242 (T); 260 (T); 271 (T); 
279 (T); 291 (T); 308 (T); 320 (T). 

3.10.15. Propostes de resoluciÓ referides 
al control de la legislació delegada 

21 123a Propostes de resolucid referides ai control del Decret 
legislatiu 2/1994, del 13 de julioi, pel qual es modifi- 
quen la Llei 14/1985, del 28 de juny, 4ue reguiu el Con- 
sell Nacional de EU Joventut de Catalunya, i la Llei 
38il991, del 30 de desembre, d ’instatlacims destinades 
a uctivituts amb infants i joves. ICPCI. BOPC, 255 (T); 
26i (T); 279 (OP); 291 (T); 308 (T); 317 (T). 
Propastes de resolucid referides al control del Decret 
legislatiu 3/1994, dei 13 de juliol, pel gual es rnod$ca 
la Llei íW1981, del 2 de desembre, de creaciú de 1 ‘Insti- 
tut Ciitald de Serveis a la Joventub a fi d’aduprar-la a la 
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de r&im jurídic de 

21 123b 

les administracions públiques i del procediment admi- 
nistratiu comú, ICPCI. BOPC, 255 (T); 261 (T). 
Propostes de resolucid referides al control del Decret 
legislatiu 4/1994, del 13 de julioll pel qual es modifica 
la Llei UI989, del 16 de febrer, de cremi6 de l’lnstitut 
Catalfi d’Estudis Mediterranis, a f i  d’adoptur-la a la 
Liei 30/1992, del 26 de novembre, de regina jurídic de 
les administracims públiques i de i procediment admi- 
nistratiu comi. /COAG/. BOPC, 255 (T); 261 (T). 
Propostes de resolucid referides al control del Decret 
legislatiu 13A99.4, del 26 de juliol, pel gual s’ndequa la 
Liei i2/1985, del 13 de juny, d’espais nuturals. ICPTI. 
BOPC, 255 (T); 261 (T). 
Propostes de molució referides al control del Decret 
legislatiu 10/1994, del 26 de juliol, pel qual s’adequa la 
Llei 6/1988, del 30 de marc, forestal de Catulunya. 
/CARP/. BOPC, 255 (T); 261 (T). 

21 123c 

2 1241 

21242 

3.10.30, Propostes de resoIuei6 subsegiients 
a la Mernbria anual i a aItres informes 
de la Sindicatura de Comptes 

22973 
i 22980 Mernbria de la Sindicatura de Comptes al Parlament de 

Catalunya corresponent 0 I ’any 1993.. 
II.  Informes defiscalitzució. ICSCI. BOPC, 282 (O i 
T); 287 (Rect.); 308 (T); 3 10 (TJ 

3,1035, Proposicions no de llei i altres 
propostes de resolució 

I6933 Proposici6 no de llei sobre la cooperació econbmica en- 
tre E’Administruci6 de la Generalitat i els ens locals en 
rnathia d’ohres hidrciuliques, d’acord amb la Llei d’ia- 
fraestructures hidrhuliques de Catalunya. ICPTI. 
BOPC, 201 , 12963 (O); 207 (T); 214 (T); 218 (E); 248 
(T); 261 (T); 271 (T); 279 (T); 291 (T); 302 (T); 320 

Proposiciú no de llei sobre els cendres de recollih 
d ’animals de compunyiu de Catalunya. /CARP/, ROPC, 
269 (O); 274 (T); 308 (T); 317 (T). 
Proposicici no de llei per la qual es deixu smse efectes 
e1 puat primer de la Resolució I68/iV del Parlament de 
Catalunya, sobre lu prevencid i I’extinció d’incendis n 
Catalunya. BOPC, 269 (O). 
Proposició no de llei sobre la creació de I’Escolu de For- 
macid per a Personal de Ecs Institucions Penitenciuries. 
JCJDI. BOPC, 271 (O); 274 (T); 308 (7’); 3 17 (T). 
Proposicid no de llei sobre la creació de llocs de treball 
externs per ul,s reclusos que accedeixen rrti r2ginz obert i 
sobre la creaciú úe cooperatives de Irebull penitenciari. 
ICJDI. BOPC, 277 (O); 279 (T); 314 (T), 
Proposició no í k  llei sobre lu inclusió en el PEIN del 
pamtge Torre Negra, al municipi de Sant Cugat dei Va- 

CT) . 
22502 

22554 

22824 

23 186 

23 193 
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23374 

23499 

23683 

23684 

23685 

23720 

2372 I 

23972 

24020 

242 17 

2421 8 

24289 

243 1 3 

24328 

24422 

24484 

24557 

llis (Vall& Occidental). ICPTI. BOPC, 277 {O); 279 
(T); 314 (T). 
Proposiei6 no de llei sobre la consbruccin' d'un hospital 
psiquihtric per als reclusos afectats de malalties men- 
tals. ICJDI. BOPC, 277 (O); 279 (T); 289 (E); 314 (T), 
Proposicili no de llei sobre Ic4 destinacid del 47% del 
pressupost al Tercer Món. BOPC, 279 (O), 

1. Punt primer de fa Proposici6 no de Ilei. /CGI/. 
BOPC 287 (T); 289 (Rect.); 320 (T), 

Propasicib no de llei sobre la creacio' de rnhdds de cbr- 
niques a l'hsiitut de Formacio' Professional d'Ulot, 
/CPC/. BOPC, 283 (O); 287 (T); 320 ('I'). 
Proposició no de llei sobre mesures u prendre a favor 
de 10 ciraematograjh catalana. ICPCI. BOPC, 283 (O); 
287 (T); 320 (T). 
Proposicid no de llei sobre la inclusid en els serveis in- 
formatius de les emissores de la Corporncio' Catalana 
de Rbdio i Televisid de la situacií5 meteorolhgicu en les 
principals ciutats espanyoles i de la resta d'Europa. 
ICPCI. BOPC, 283 (O); 287 (Tj; 320 (T). 
Prqmicib no de llei sobre ek efectes de la refannu de 
E'Organitzaciri Cornunu de Mercat del vi ep1 el sector vitivi- 
nicola cntalh. /CARP/. BOPC, 283 (O); 287 (T); 3 I 7 0. 
Proposi& no de llei sobre el dret a l'ensenyarnent obli- 
gatori dels fills dels irnmigrands no comunitaris. fCPC/. 
BOPC, 283 (O); 287 (T); 320 (T). 
Propmicció no de llei sobre l'adequíacid de la xarxa de 
distrihucid ekctrica ai compliment dels principis de se- 
guretat, efectivita! i estl?ticu, a cdrrec de les companyies 
el2ctrigues. /CIE/. BOPC, 237 (O);  297 (T). 
Propmició no de Elei sohre la crencid d'un organisme 
que vetlli per les televisians i les rddios pdhliques. 
ICPCI. BOPC, 287 (O); 297 (T). 
Proposicid no de llei sobre la inclusid de les diferents 
confessions religioses existents a Catalwnya ey1 1 'Agenda 
de la Generalim per CI ¡'any 1995. fCPCI, BOPC, 291 
(O); 297 (T). 
Proposiccid no de llei sobre la reobertura: d'una indu's- 
tria aE Ripollks. ICIEI, BOPC, 291 (O); 297 (T). 
Proposicio' no de llei sobre cutnpmyes per a promoure 
la identificacio' dels animats domtstics de companyia. 
/CARP/. BOPC, 291 (O); 297 (7'). 
Proposiciú no de llei sobre la presidthcin de l'instbut 
Catalh de la Dona, ICQAGI. BOPC, 291 (O); 297 (T). 
Proposicib 110 de llei sobre la remodelació del CobGegi 
Pliblic Bisbat d'Egara, de Terrassa ( Vull&s Occidmtal). 
JCPCI. BOPC, 291 (O); 297 (T). 
Proposició FIO de Elei sobre les cases regionais i les enti- 
tats culturals similars. /CPC/. BOPC, 291 (O); 297 (T). 
Proposició no de llei sobre els funcionaris del cos de 
mestres destinats als Eqiaips d 'Assessorament Psicope- 
dagbgic (EAP) .  ICPCI. BOPC, 293 (O); 297 (T). 
Proposicih no de llei sobre la rect(ficaci6 de les ufirma- 
cims fetes respecte a Manuel Cruells i PLjiarré en el re- 
portutge Sumarissim 477, em& per TV3. ICPCI. ROPC, 
293 (O); 297 (va 

24575 

24762 

24775 

24803 

24806 

24832 

24837 

24838 

24839 

24840 

24841 

24843 

24844 

24860 

24863 

25034 

25084 

Proposiei6 no de llei sobre el condicionament d'un 
aparcament per u biciccleies prop de la porra principal 
del Pala14 del Parlament. JCGM BOPC, 293 (O); 297 
(T); 308 {E). 
Proposicid no de llei sobre ici no-designació de llurcelo- 
na com a seu de la comaníiGncia militar del futur eu- 
roextrcit del sud i sohre l'estukliment en ica dita ciutat 
d'urz centre de prevenció de conflictes i d'estudis per a 
Iu pau. ICPCI. BOPG, 295 (O); 297 (T). 
Proposició no de llei sobre l'excurceracid dels insubmi- 
,ros empresmats. ICJDI. BOPC, 295 (O); 297 (T). 
Proposicid no de llei sobre E'adquissicio' del poble 
d'Ogussa (Ripoll&). ICPTJ. BOPC, 295 (O); 297 (T). 
Proposiciri no de &i sobre li dotació de personal i in- 
fruess6ructure.T a i 'escola Lacusth-ia, de Llagostera (Gi- 
ronhss). /CPC/. BOPC, 295 (O); 297 (T). 
Propmicio' no de llei per la qual es reciurna la interven- 
cio' de ies Nacions Wnides per a aturar la guerra a la re- 
pdblica cauchica de Txetx2nia. ICJDI. BOPC, 297 (O); 
305 (T). 
Proposicid no de llei sobre 1 'hahiliració, la restaurnciij, 
l'nccessibilitclt i la promocid de les locditats hisfririques 
i les troballes arquedrigiques de la comarcu de 1'Alt 
Emporíih. ECPCI. BOPC, 297 (O); 305 (T). 
Proposició no de  llei sobre la prornocio' del submarinis- 
me i la prhctica de vela a la comarca de l ' A l ~  Empordir. 
ICPCI, BOPC, 287 (O); 305 (T); 314 (E). 
Proposicib no de llei sobre I'amplicrcio' i ln promociú 
del puraige natural de 1'Alberu i la promocirj i la conso- 
lidacib del turisme verd a la comarcu de 1'Alt Einpordd, 
JCPTJ. BOPC, 297 (O); 305 (T). 
Proposicio' no de llei sobre el mantenir)aent de dos frulls 
moderns a 10 comarca de /'Alt Emporc/&. /CARPI. 
BOPC, 297 (O); 305 (T). 
Proposició no de llei sobre la renovcrcid de les vinyes i 
la constitucib d 'una cooperativa viricola de segon g r m  
a la comarca de 1'Alt i:mpord¿i. /CARPI. BOPC, 297 
(O); 305 (T). 
Proposicid no de llei sobre l'udguisicid i la urbanitzacid 
par I'Ajuntament de Lu Jonquera (Alt ErnpnrdciJ del sn- 
lar propietat del Collegi d'Agents de Duanes, ICPTI. 
BOPC, 297 (O); 305 (7"). 
Propwicio' no de llei sobre el nou emplapment de 
l'nbocador de Solius, de Llagostera (Gironh). ICPTI, 
BOPC, 297 (O); 305 (T). 
Proposicih no de llei sobre el Mapu escolar de Culah- 
nyu, ICPCI, BOPC, 297 (O); 305 (T), 
Proposicid no de llei sobre elfoment del dihleg i la ira- 
formacici amb la cornuuitat ecl~cativa i els sindicats pel  
que fa al Mapa escolar de Catalunya, ICPCJ. BOPC, 
297 (O); 305 (T). 
Proposicid no de llei sobre el reconeixement del dre! d 
vot dernocrhtic dels iinnaigruttts no carnunitaris, 
ICOAGJ. BOPC, 297 (O); 305 (T). 
Proposicid no de llei sobre l'lis del cat& en les univer- 
sitats de Cutalutayn. ICPCI, BOPC, 297 (O): 305 (T), 
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250% 

25099 

25156 

25157 

25 158 

25181 

25223 

25245 

25249 

25332 

25367 

25368 

25436 

25499 

25500 

25501 

I’roposicid no de llei sobre la restauració de l’esglésh 
romunica d’tlrties (Val d’Aran). JCPC/. BOPC, 297 (O); 
305 (T; 3 14 (E)), 
Proposiciii no de llei sobre el pagament de les sukven- 
cioas a les indtistries ag roalirnenthries lleidetanes dins 
l’exercici pressupostari del 1995. /CARPI. BOPC, 297 
(0); 305 (V. 
Proposicid no de llei sobre la revocaciú de l’acord de la 
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Tarrago- 
na que permet el rrasllat de les restes arqueoldgiques 
(flectades per la construccid del centre comercial 
Eroski. ICPCI. BOPC, 297 (O); 305 (T). 
Proposicid no de llei sobre la seguretat en la Bibiloteca 
Provincial i UniversitGria de Barcelona. ICPCI, BOPC, 
297 (O); 305 (T). 
Proposicid no de llei sabre l’adegunciú de la central nu- 
clear de Vundell6s I i d’instatlacions del compkx petro- 
químic de Tarragona com a museus $‘arqueologia 
pnstindustrials. ICPCI. BOPC, 297 (O); 305 (T). 
P R I ~ O S ~ C ~ Ó  no de IIei sobre ei Consell Catal& de Pro- 
duccib Agrdria Eeolt3gm’cu. /CARPI. BOPC, 297 (O); 
305 (T). 
Proposició nu de llei sobre la informació de [’Agenda 
de la Generalitat de Catalunya. /CPC/. BOPC, 300 (O);  
305 (T) .  
Pruposicid no de llei sobre el nomenament del director 
de la Corporacid Cutalmaa de Rddio i Televisió. JCPCI. 
BQPC, 300 (O); 305 (T). 
Proposicid no de llei sobre la deLvpemlitzacid de la in- 
sukmih‘ó. /CJD/. BOPC, 300 (O); 305 (T; 3 E4 (E)). 
Proposició no de Llei sobre la coizservaci6 del casseli de 
la Trilzitaí, de Roses (Alt Ernpordu). /CPC/, BOPC, 300 

Proposicid no de Llei sobre l’elaboracid d’w informe 
per a la insra flació Q ka ciutadella de Roses d ’ u m  seccid 
d’arqueologia subaquhtíca del Museu Nacional de Ca- 
talunya i d’un museu arqueol#gic. ECPCI. BOPC, 300 
(O); 305 (T). 
Proposicid no de llei sobre l’elahoració d’un informe de 
l’origen de les humitats que afecten la portalada del 
monesiir de Ripoll i de les solucions per  a la seva COR- 

servacid. ICPCI. BOPC, 300 (O); 305 (T). 
Proposició no de llei sobre el foment de la purticipucid 
electoral dels estrungers de la Unid Europea residents als 
municipis catalapts, ICOAGI. BOPC, 300 (O); 305 0, 
Proposició no de llei sobre la inclusió de les especiali- 
tats d’hoteleriu i turisme, medi ambient i explotacid jo- 
vestal a I ’Escola de Formacib Professional del Ripll2s. 
ICPCI. BOPC, 302 (O); 305 (T). 
Proposicib no de llei sobre la millora i el manteniment 
de la carretera N-260, al seu pas pe l  Ripoll& i la Gar- 
rutxa. ICPTJ. BOPC, 302 (O); 305 (T). 
Proposicici no de llei sobre la millora i el manteniment 
de/ rracnt de la carretera 45151, entre Sant Joan de les 
Abadesses i Carnprodon ( R i p o l l b ) .  ICPTJ. BOPC, 302 
(O); 305 (T); 314 (E). 
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Proposicid no de llei sobre una solucid politica collecli- 
va per als independentistes catalans exiliats, presos i 
encausats. KJDI. BOPC, 302 (O); 305 (T); 3 14 (E). 
Proposicid HO de llei sobre el control de 1 ’abocament d ’ai- 
giks residuals al riu Bes& i h disminuciú de la contumi- 
placi6 d’ayuest riu. /CR/. BOPC, 302 (O); 305 (T). 
Proposiciú no de llei sobre La regenerucid de l’aqilger 
del delta del Llobregat. /CPT/. BOPC, 302 (O); 305 (T). 
Proposició no de llei sobre la pista forestul erltve Oix i 
Beget (Garrotxa). /CpT/. BOPC, 302 (O); 305 (T). 
Proposició no de Eki sobre la creacid d’una comissdd 
per Q elaborar un pla d’adeguaci6 deis equipaments es- 
portius per u un u’s pdblic fora de les hores leclives. 
ICPCI. BOPC, 302 (O); 305 (T). 
Proposicid no de llei sobre I’elaboracin’ i S’execucid del 
projecte de cotlecror de sanejament del riu Tenes fwru 
del llit del riu. ICPTI. BOPC, 302 (O); 305 (T). 
Proposició no de llei sobre l’atorgament de lu Creu de 
Sant Jordi Q I’Arnical Mauthausen. ICPGI. BQPC, 302 
{O}; 305 (T); 314 (E). 
Proposiciú no de llei sobre l’elaboracid p e r  l’insiitut 
Catal& de la Dona d’un esiudi sobre la figura i l’obra 
de Frederica Monrseny. ICPCI. BOPC, 302 (O); 305 
(‘I’); 314 (E). 
Proposició no de llei sobre el nomenament d’un arqui- 
tecte responsable per a la consewacid de cada un dels 
quatre monestirs reials de Catalunya. ICPCI. BOPC, 
302 (O); 305 (T). 
Proposició no de llei sobre la suspensió de l’execucib 
del projecte de protecció de la portalada del monestir 
de Ripoll i sobre la sotlicitud d’assessorument a lu 
ünesco. ICPCI. BOPC, 302 (O); 305 (T). 
Proposicib no de llei sobre un pla per a lu millora i el 
manreniment de les carreteres GI-622 i GI-554, a les 
comarques dei Pia de 1’Estany i 1’Alt Empord& ICPTI. 
BOPC, 302 (O); 305 (T). 
Proposicid no de llei sabre la pnmlitzaci6 de les obres 
de 1u)~cu  veiiza del castekl de Collbaló (Baix Llobre- 
gat). /CpT/. BOPC, 302 (O); 305 (T). 
Propmicid no úe llei sobre la parlicipncid de les camu- 
niiais aubdnornes en els qfers comunitaris europeus. 
ICOAGf. BOPC, 305 (U); 3 1 O (T). 
Proposicid no de llei sobre el conveni entre 10 Direcciú 
General de Correus i Tel2grafs i la Direccid General de 
Poiítica Lingüística per Q la normalitzacid iingiiistim 
del sector. JCPCI. BOPC, 305 (O); 3 10 (T). 
Proposicio’ no de llei sobre la continuXtut de l’lnstitut 
d aEnsanyarneac Secundari Blanca d’Anjou del Perelld 
(Baix Ebre). /CPCJ, BOPC, 305 (O); 310 (T). 
Proposició no de llei sobre ei format i el contingut de 

les matrícules dels autombhils. /CIE/. BOPC, 308 (O); 
310 (T). 
Proposició no de liei sobre [’obertura al transport de 
passatgers de la Eínia ferrovibrica Mollet (Valles Orien- 
ta I )  -EL Pap io 1 (I3u ix L ~ o  h rega t)- Cas te 1 lb is b a 1 ( Va Il2s 
Occidental). ICiW. BOPC, 308 (O); 3 1 O (T). 
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26327 
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26408 

26409 

264 1 O 

26462 

26463 

26464 

26485 

Proposiciú no de llei sobre la coplstruccid d’im túnel a 
lu carretera C-153 al seu p m  per la Cmya (Garrotxa). 
/CPT/. BOPC, 308 (O); 310 (T). 
Propavici& no de llei sobre ,?Q paralitzacio’ de Les obres 
de construccid del port esportilx a Portbou (Alt Empor- 
dd). JCPT/. BOPC, 308 (O); 310 (T), 
Proposició no de llei sobre la supressid del peatge de 
Mollet del Vull& de l’autopista A-7. /CPT/. BOPC, 308 
(0); 310 (V. 
Proposiciú no de llei sobre el tracni dei desdoblament 
de la carretera N-260. /CF‘T/. BOPC, 308 (O); 310 (T). 
Proposicib no de Llei sobre el Pla internmodal de truns- 
port ICWL BOPC, 308 (O$; 310 (T). 
Proposicid no de llei sobre la rehabiliiució i lu reoher- 
turu del telef2ric de Miramar, a Barcelona. ICPTI, 
BOPC, 308 (O); 310 (T), 
Proposicií5 no de llei sobre l’avd per a la compra dels 
trens necessaris per al funcionament de la línia Ii del 
metro de Barcelona. /CITI. BOPC, 308 (O); 3 10 (T). 
Proposicili no de llei sobre 6a divisid dels béns comuns 
matrimonials en cas de sepracid, nutlitat o divorci. 
/CJD/. BOPC, 308 (O); 3 10 (T), 
Proposicid no de llei sobre I’equiparacid dels ajuts pú- 
blics per a la rehabilitació i remodelacib dels habitatges 
de prornocih plihlica i privada. ICPTI, BOPC, 310 (O); 
317 (T). 
Proposició no de llei sobre la creacid d’un pla cd’hubi- 
tatge social. ICPTI. BOPC, 3 1 O (O>; 3 17 (T). 
Proposició no de llei sobre el conirul en k’aplicació de 
la LAU. /CJD/, BOPC, 310 (O); 317 (T). 
Proposició no de llei sobre la promoció pública de sbl resi- 
dmcid per l’hcasol, /CF’T’/. BOPC, 3 1 O (O); 3 i 7 0. 
Proposicib no de llei sobre la creaei6 cl’informacid de. 
subhastes judicials. ICJDI. BOPC, 3 10 (O); 3 17 (T), 
Proposiciú PIU de llei sobre la protecció de les dades 
personals dels infants i dels adolescents, ICPSI. BOPC, 
310 (O); 317 (T}. 
Proposiciú no de llei sobre I’elrb~rució d’im pia urgent 
per a EU repoblucid i el condicionament dels boscos cre- 
mats dels municipis d’AEfara de Carles, Paüls i Xerta 
(Baix Ebre). /CARP/. BOPC, 310 (O); 317 (T). 
Proposicid no de llei sobre mesures perqud es garantei- 
xi la prohibicid de vendes en cadena o pirdtnide, 
d’acard onab el Decret legislariu 1/1993, del 9 de marc. 
/CE/. BOPC, 310 (O); 317 (T). 
Proposicid no de llei sobre la pariicipacid de les asso- 
ciacions de cousumidors en programes sobre consum de 
la CCRTV. /CIE/. BOPC, 3 1 O (O); 31 7 (T). 
Proposiciú no de llei sobre la implantació d’un traas- 
port inteerurb6 continu entre Carnpdevdnd i Ripoll fRi- 
poll&s). ICPTI. BOPC, 3 10 (O; 3 17 (T)). 
Proposicid PIO de llei sobre l’oher6ura dels baixadors 
ferroviaris de Premili de Mur i Vilaamr de Mar-Cabre- 
m de Mar! a la Einiu C-i de rodalia de la Renfe, i sobre 
l’emnplu~umeni de la nova estmi& de Premi& de Mar 
(Maresme). /CET/. BOPC, 3 1 O (O); 3 17 (T). 

26488 

265 I9 

26520 

2652 i 

26560 

26565 

2659 i 

26632 

26670 

26675 

26733 

26849 

26850 

2685 1 

26862 

26936 

2697 1 

26998 

26999 

ProposicM no de llei sobre les taxes regionals. ICUAGJ. 
BOPC, 3 I O (O); 3 i7 (T); 322 (Rect.), 
Proposici6 no de lkei sobre la difusid terapdutica de l’ús 
de la morfina. ICPSf. BOPC, 3 10 (O); 3 17 (T), 
Proposiccid no de llei sobre les rnemres per a millorar 
les expectutives de futur dels chtudans de Catalunya en 
edat escolar. /CPC/. BOPC, 3 I O (O); 3 17 (T). 
Proposició no de llei sobre la modificuciti de la legisla- 
cio’ de la cervesa sense alcohol. /CPS/. BOPC, 310 (O); 
317 (T), 
Proposicib no de llei sabre k’explotacid dels recursos hí- 
drics de la riera d’Arbúcies (Selva). /CPT/. BOPC, 314 
(O); 317 (T). 
Proposicid no de llei sobre el jütw Centre $’Ensenya- 
ment Secundari Obligatori de Clan@ (Alt Ernpordar). 
/CPC/. BOPC, 314 (O); 3 17 (T). 
Proposició no de llei sobre el pressupost de les ohrea 
del canal Segarra-Garrigues, /CARP/. BOPC, 3 14 (O); 
317 (T). 
Proposicid no de llei sobre el manseninsent de tot el ci- 
cle secundari obligatori al centre escolar Vall de Lord, 
de Sant LbrenC de Morunys (Solsonh). ICPCJ. BOPC, 
314 (O); 317 (T). 
Proposició no de llei sobre la subvencid de1 transport 
públic de les persones de més de seixanta-cinc m y s .  
JCPSI, BQPC, 3 14 (O); 3 17 (T). 
Proposici6 no de llei sabre l’eluboracid d’un informe 
sobre els residus de la conca de la Tordera. ICPTJ. 
BOPC, 314 (O); 317 (Tj. 
Proposicib no de llei sobre IQ signatura d’un conveni 
entre la Generalitat i 1’Adrnhisrracl’Ú de [’Estat per a la 
prolongucid del metro de Barcelona. /CW/. BOPC, 3 14 
(O); 3 17 (T). 
Proposició no de llei sobre ¡a pmteccid de Ea zona de la 
serra de Marina. ICFTJ. BOPC; 3 17 (O); 322 (T). 
Proposici6 no de llei sobre iu creaci6 d’una emprmn 
priblica d ’explofucid turistica. /CIE/. BOPC, 3 17 (O); 
3 22 (T). 
Proposicia’ no de llei sobre ¡u restitucib del cabal eco- 
lbgic dels rius i í’augnient dels atractius turístics de Cn- 
talunya. I C W ,  BOPC, 317 (U); 322 (T). 
propmició nu de llei sobre el 3 0 ~  aniversari de la rever- 
si6 dels canals d’Urgell a la Comunitat General de Re- 
gants. /CARP/. BOPC, 317 (O); 322 (T). 
Propmicio’ no de llei sobre el foment de les inversions a 

la comarca del Berguedh. /CIE/. BOPC, 317 (O); 322 
CT3. 
Proposicid no de llei sohre la democrutitzaciíi de Gui- 
nea Equaloriul. JCJDI. BOPC, 317 (O); 322 (T). 
Proposicid no de llei sobre Iu posada en funcionament 
deis baixudors de Premid de Mar i Vilamur dt. Mar-Cu- 
hrera de Mar (Maresme). /CpT/. BOPC, 320 (O); 322 
(V. 
Proposició na de llei sobre el pagament de les despeses 
de les ADI; i els ajuts per al seu manteniment. /CARPI, 
BOPC, 320 (O); 322 (T). 
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Proposició no de llei sobre el P H N  @Alia Garrotxa)). 
ICPTI. BOPC, 320 (O); 322 (T). 
Proposicib no de llei sobre la conservació de la fhbricu 
de gas de Premib de Mar (Maresme). ICPCI. BOPC, 
320 (O); 322 (T), 
Proposicib no de llei mbre la rehabiliraci& de E’antic 
baixudor de Camp de Mar-Can Pou a Premi& de Mar 
(Maresme). /CPT/. BOPC, 320 (O); 322 (T). 
Proposició no de llei sabre el tragat alternatiu de I’au- 
iopisia A-16  en el tram Sitges-El Vendrell. BOPC, 322 
(01. 
Proposició no de llei sobre la rnatriculucid dels vehicles 
amb motor. BOPC, 322 (O}, 
Proposicid no de llei sobre elfoment de les inversions u 
la comarca del Berguedd. BOPC, 322 (O). 
Propasicid no de llei sobre la inclusió de la granja-es- 
cola Torre Marimon, de Caldes de Montbui (Vallks 
Oriental) dins Iu planificació del Mapa escolar de Cata- 
hnyca. BOPC, 322 (O). 
Proposició no de llei sobre la responsabilitat dels sindi- 
cais agraris en la consolidaci6 i la vertebració del sec- 
torugrari, BOPC, 322 (O). 

3.f0.40. Projectes i propostes de resoluci6 d’actuacib 
davant les Corts Generals 

26566 Proposia de ~ s o i ~ c i d  p e r  la qual s’acordu de presentar 
a iu Mesa del Congrés dels Diputats la Pmpmicid de 
llei de rnod$cació de la Llei J7/1983, del 16 de novem- 
bre, sobre desplegament de k’article I54 de la Constittt- 
ció, BOPC, 314 (O).  

3.10.50. Propostes d’actuaci6 davant el Tribunal 
Constitucional 

21 530 Procediment per a interposar recurs d’inconstitucionca- 
litat contra el Reiul Decret-llei 94994, del 5 d’agost, 
pel qlaal s ’adopten mewres urgents per a 1 ’abastament 
d’nigua als nuclis urbans de la badia de P a l m ~  de Mu- 
llorca. BOPC, 257 {O), 

3.15. Mocions subsegüents a interpeHacions 

2725 1 Mmib subsegüent a la interpeklacid al Consell Executiu 
sobre la polílicu d’imrnigrució a Catalunya, amb espe- 
cial rejedacia al Pla interdepartarnentul d’immigració, 
BOPC, 322 (O). 
Mocih suhsegiient a la interpetlacid al Consell Executiu 
sobre Les divisions administratives ierritorials de Cura- 
lunya. BOPC, 322 (O), 
Mncid subsegüent u la inteupetlació al Consell Executiu 
sobre la planificcaci6 familiar. BOPC, 322 (O). 

27252 

27266 

27270 Mocid suhsegiient a la interpetlacid al Consell Executiu 
sobre la construcció de nous establiments penitenciaris. 
BOPC, 322 (O). 
Mocid subsegüent a la interpetlació al Consell Executiu 
sobre les diputacions provincials. BOPC, 322 (O) .  
Moció subsegüent a la inferpetlacid al Consell Executiu 
sobre la seguredatpriblica. BOPC, 322 (O), 
Mocib subsegüent a la iníerpehció al Consell Executiu 
sobre el model policia1 i el desplegament dels mossos 
d’esquadru. BQPC, 322 (O). 
Mocr‘d subsegiient a la inferpeklacid al Consell Executiu 
sobre el despoblament de les zones rurals de Catalunya. 
BOPC, 322 (O).  

27271 

27272 

27280 

27309 

3,20. InterpeHacÍons 

25030 

2503 1 

25044 

25045 

25 1 53 

25247 

25296 

25298 

25299 

25300 

25369 

25483 

25520 

25521 

25522 

25550 

25562 

25567 

Interpetlació al Conse Executiu sobre les línies i e 
transport pciblic escolar de Catalunya. BOPC, 297 (O). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre les línies discre- 
cionals de transport de viatgers. BOPC, 297 (O). 
Interpeliació al Consell Executiu sobre la concessió 
d ‘autopistes de peatge a Catalunya. BOPC, 297 (O). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre el Jinanpment 
dels serveis socials. BOPC, 297 (O). 
InterpetlacM al Consell Executiu sobre 1 ‘ús del caful& 
en I’msenyament universitari. BOPC, 297 (O), 
lnterpeblació al Consell Executiu sobre el servei militar 
i 1 ’objecció de consci2ncia. BOPC, 305 (O). 
Jníerpeklacid al Consell Executiu sobre la pnlíticn in- 
dustrials en e l  sector de I’automocid. BOPC, 300 (O). 
Iníerpetlacid al Consell Executiu sobre ei P E N .  BOPC, 
300 (O). 
interpetlucid al Consell Executiu sobre els purcs natu- 
rals. BOPC, 300 (O),  
Interpetlacio’ al Consell Executiu sobre eis espnis natu- 
rals protegits. BOPC, 300 (O).  
lnterpetlacib ai Consell Executiu sobre el control del 
j’uncionament de les residencies per a la gen1 gran i llur 
adequació a la normativa. BOPC, 305 (O). 
Interpetlacid al Cmsell Executiu sobre la politica infor- 
mativa de la Corporació Catalana de Rhdio i Televisid. 
BOPC, 305 (O). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre la políticrm edu- 
c d v n ,  BOPC, 302 (O). 
Interpehcid al Consell Executiu sobre els ensenya- 
ments musicals. BOPC, 302 (O). 
Pnterpellacid al Cunsell Execrdiu sobre 1 ‘etapa educati- 
vn de zeru a tres anys. BOPC, 302 (O), 
IaterpeElflcib al Consell .&ecutiu sobre les urgkncies sa- 
niííiriea i les situacions de saturació que subsisteixen, 
BOPC, 305 (O), 
Interpetlació al Consell fixecutiu sobre ds amenyu- 
ments musicals. BQPC, 302 (O). 
lnterpetimib ai Consell Executiu sobre La poííticu gene- 
rai de compliment de la reforma assistencial en els ter- 
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tnes i els terminis establerts per la Llei d'ordenacid sa- 
nitciriu de Catalunya, del 1990. BOPC, 302 (O). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre política ferru- 
vihria. BOPC, 302 (O). 
iaterpetlació ni Consell Execufiu sobre la polltica 
d'ocupaciú, BQPC, 302 (O). 
hterpeélació ai Consell Executiu sobre ka modificació 
de la Llei d'ordenacid sanitdria. BOPC, 305 (O). 
Interpetlacid al Consell Execu6iu sobre el desplegament 
de La Llei orghnicu Iü/J99S, del 3 de juliol, del dret a 
l'educacib, pel que fa a la potenciació dels hrgans de 
purticipació i de govern en els centres docents. BOPC, 
3 10 (O).  
interpetlacid al Consell Executiu sobre la reeslruucturu- 
cid de les cooperatives agrhries de Catalunyu. BQPC, 
310 (O>. 
interpetlucid al Cunsell Executiu sobre la reforma hbo- 
ral a Catalunya. BOPC, 508 (O). 
Ittterpetlncid al Colasell Executiu sobre el foment de la 
tolerirncia i la lluitu conrru el racisme i la xenofdbia. 
BOPC, 308 (O), 
Interpatlncib ai Consell Fdecutiu sobre la poiltica hi- 
hliotechria. BOPC, 308 (O). 
Interpeflacid al Consell Faeculiu sobre el foment de la 
Eolercincia i la lluita contra el racisme i la xmof6bia. 
BOPC, 308 (O), 
hterpdlmid cd Consell Executiu sobre h pd t i ca  gene- 
ral de consum. SOPC, 3 1 O (O$. 
Iaferpe flació al Consell Executiu sobre ILI lluita conbra 
el rucisme, la xenofdhiu i la intoierhncia. BOPC, 310 

Iníerpetlacid al Consell Executiu sobre el compiiment 
de Iu Llei 1 O11 983, de cremi& de ia Corporació Ca fala- 
ylci de Rddio i Televisid. BOPC, 3 1 O (O). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre ía politica gene- 
rul d'hukitufge. BOPC, 310 (O). 
iaterpdlucid al Consell Executiu sobre la politica 
sbcio-sanitZlria. BOPC, 3 10 (O). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre i'evoludd del 
di'ficit. BOPC, 314 (O). 
Interpetlacid nE Consell Executiu sobre 10 gestió del 
bosc n Curalunyn. BQPC, 320 (O), 
Interpetlacib al Consell Executiu sobre la política Rem- 
ml d'aigiies resirlualx. BOPC, 320 (O). 
interpetlaciri al Consell Executiu sobre 1 'associacionis- 
me escolar u Catalunya. BOPC, 322 (O). 
lnterpetlacib al Consell Executiu sobre la pobresa n Ca- 
talunya. BOPC, 322 (O). 
interpetlacid al Consell Executiu sobre la millom de Ja 
protecció social. BOPC, 322 (O). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre el joc, BOPC, 
322 (O), 
lnterpeklacid al Consell Executiu sobre el desenvolupa- 
ment i la modernitzaei6 del dret civil catuld. BOPC, 322 

(O), 

(O>. 

3,30. Altres tramitacions 
3.30.04, Procediments relatius als informes 
del Síndic de Greuges 

17006 

26501 

Informe al Parlament de Cutalunya em&x pel Síndic de 
Grmges (Any 1993), ICSGI. BOPC, 203, I3068 (O i T). 
informe ai Pariament de Catalunya e m b  pel Síndic de 
Greugm (Any 1994). /CSG/. BOPC, 3 13 (O i T)* 

3.30.06, Procediments relatius a I'Informe 
de la Sindicatura de Comptes sobre el compte 
general de les corporacions locals i a altres 
informes 

22973 
i 22980 

22973 
i 22980 

24768 

24928 

25021 

26512 

26765 

26765 

26765 

27121 

Procediment relatiu a I 'informe 15/93-A sobre la So&- 
tat municipal Parc Zooldgic de Barcelonla, SA. ICSCI. 
BOPC, 282 (O i T); 287 (Rect,); 31 O (T). 

Procediment relatiu a l'lnforme 13i92-A sobre la Uni- 
versitat Autbnoma de narcelonu. ICSCI. BOPC, 282 (O 
i T); 287 (Rect,); 310 (T), 
Procediment relatiu a l 'Informe de Jciscalitzucio' 23/83- 
A, sobre la S.P.M. Aigües de Mariresa, SA, exercici 
1992. BOPC, 295 (O i T). 
Procediment rehtiu a 1 'Informe de ,fiscnliizació 28/93- 
E, sobre I'Orgunisme Autdnom h c u l  de Gestici Tribu- 
thria de la Diputacib de Barcelona, exercici 1992, 
ICSGI. BOPC, 297 (O i T), 
Procediment relath B 1 'Informe de jlscalitzacid 04/93- 
B, sobre ¡'Ajuntament de Santa Perpktua de Mogoda, 
exercici 1991, ICSCI. BOPC, 297 (O i T), 
Procediment relatiu a 1 'Informe sobre el Compte Gene- 
ral de les Corporacions idocals,' corresponent c1 E 'exerci- 
ci 1992. ICSCI. BOPC, 3 19 (O i T). 
Procediment relatiu a I'Informe de Jscdi tzmG 0944- 
B, relatiu a la tramesa deis comptes naunicipals n li Sin- 
dicatura, periode 1988-1992. / C S U .  BQPC, 317 (O i 
V I  

Procediment relatiu a 1 'Informe de fisculitzucih I1/94- 
A, relutiu CI Promocions Municipals de Sant Cugat del 
Vallh, SA (PROMUSA), exercici 1992. ICSCI. BOPC, 
317 (O i T). 
Procediment relutiu a ¡'Informe de j5scuiitzacid 18424- 
A, relatiu a Societat Privada Municipal Promocims 
Econhaiques de Comellh, SA (PRECSA). ICSCI, 
BOPC, 317 (O i T). 
Procediment relatiu a 1 'informe de fiscalitzaciri 18/94- 
A, referent a Societat Privada Municipal Promocions 
Econdmiqiaes de Carriellix, SA (PRECSA). /CSU, 
BOPC, 320 (O i T). 
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4. INFORMACI~) 
4.87. Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 

Hecurs d ’iaconstituucionulitut interposat pel Govern de 
l’fisrat contru lta Llei de Regulacio’ del Transport de 
Vhígers per Carretera rnitjaqant Vehicles de Motor. 
BOPC, 224/iI, 11469 (AC i ALFP); 245/zI, 12902 
(ALFP). 
Recurs d’inconatiiucionalitut interposat pel  Parlament 
contra la Llei 16/1987, del 30 de juliol, d’Ordenació 
dels Transports Terrestres (Resolucid 135JIi: BOPC, 
222/iI, 11375, i 22WI,  1186.5). BOPC, 227111, 11758 
(AC i ALFP); 229111, I 1865 (Rect.). 
Recurs d’inconstitucionalitai interposat pel Parlament 
contru la Llei Orgdnica 5/1987, del 30 de juliol, de De- 
legacid de Facultats de I’Estat a les Comunitats Autdno- 
mes en relacio’ amb els Transports per Carretera i 
Cable (Resolucih 135/JI: BO?Cl 222111, 11375, 22641, 
11746, i 229/111 11865). BOPC, 227JI1, 11764 (AC i 
ALPP); 229111, 11 865 (Rect.). 
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Govern de 
l ‘Estat contra la Llei Reguladora de I’Adminis:srracid Hi- 
clrhulica de Catalunya BOPC, 239111, 12390 (AC i - 
ALFP); 252111, I3367 (ALFP). 
Recurs d ’inconsti fucional~tat interposat pel Govern de 
1 ’Estat contra la LEei d’Incompatibi1irat.r del Personal ai 
Servei de 1 ’Administracs’d de la Genemlitut. BOPC, 

Recurs d’incons~itucionalitat interpmut per cinquania- 
quatre senadors contra h Llei per la qiml s’esiahleixen els 
Criteris ~ l e  Fiinangarnent del Pla h i c  íí’Obres i Serveig de 
Caiulmyu i les Rmes per a la Selecció, la Distrihucid i el 
Financument de les Obres i els Serveis a incloure-hi, 
ROPC, 258/11,13707 (AC); GhlI, 140 (ALFP). 
Recurs d’iraconstilucionulitQ~ interposat pel Govern de 
l’Estat contra la Llei per la qual s’esrableixen els Crite- 
ris de Finunpment del Pla Únic d’Ubres i Serveis de 
Catnlunya i les Hases per  a la SeíeccirS, 10 Distribució i 
el Finanpment de les Obres i eis Serveis a incloure-hi, 
BOPC, 258111, i 3707 (AC); 6íU1, I40 (ALFP). 
Recurs d “inconstitucioaulitat interposat pel  Parlament 
de Catalunya contra la LRy 24/1988, de 28 de Julio, del 
Mercado de Valores (Resolució 16AiI: ROPC, 19, 
1072). BOPC, 19,1139 [AC i ALFP). 
Recurs d ’incorzssltucionalltu~ interposat pel Parloment 
de Catalunya contra la L q  32/1988, de 10 de Noviem- 
hre, de Marcas (Resolucio’ 37/iII: HOPC, 38, 2699). 
ROPC, 41,281 2 (AC i ALFP); 43,2943 (Rect.). 
Recurs d’inconsiitucionalitab interposat pel Parlament 
de Catalunya contra la LRy 3911988, de 28 de Diciem- 
bre, Regulndom de las Haciendas Lmales (Resolucid 

3574 (ALFP). 
Recurs cl’inconstitucionakii~t interposat pel Govern de 
/’E6rtnt contra la Llei 13/1988, del 31 de Desembre, de 

- 

- 

- 

257111,13656 (AC); 258íII,13701 (ALFP). - 

- 

- 

50/III: BOPC, 53, 3409). BOPC, 53, 3424 (AC); 55, - 

Pressupost de la Generalitat de Catalunya i de les Seves 
Entitats Authnnmes i de  les Entitats Gestores de la Se- 
guretat Sucial per al 1989. BOPC, 67, 4217 (AC); 78, 
4989 (ALFP). 
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament 
de Catalunya contra la Llei 4/1989, de 1’Estat’ del 27 de 
M q ,  de Conservacid dels Espais Naturals i de la Plom 
i la Fauna Silvestres (Resolucid 74/111: BOPC, 78). 
BOPC, 78,4997 (AC); 88,5798 (ALFP). 
Qiiestid d ’ incenstitucionulitat plantejada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Cutulunya respecte a les Eieis 
5/1987, del 4 d’abril, de rigirn provisional de les corri- 

petsncies de les diputacions provincials, i 23/1987, del 
23 de desembre, d’obres i serveis municipals i provin- 
cials. BOPC, 29, 1328 (AC); 32, 1464 (ALFP). 
QiiestiB d’inconslitucionalitat nlim. 2567B2, plantejada 
pel Tribunal Superior de Juslícia de Catalunya respecte 
a les LEeis 5/1987, del 4 íi*aahril, del rigim provisional 
de les compethcies de les diputacions provincials cutu- 
lanes, 23/1987, del 23 de desembre, d’olires i serveis 
municipals i provincials, i 13/198&, del 31 dt. desembre, 
de pressupostos de h Generdibcrt de Cataklcrzyu per al 
1989. BOPC, 58,3395 (AC); 62,3781 (ALFP). 
Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei orRdnicu 
511992, del 29 d’octubrel de regulacid del tractament 

automatitzat de les dades de curcicter personal (Resnlu- 
cid 56/W: BOPC, 75/1V, 4692). BOPC, 75, (AC); 75, 
4725 (ALFP); 78,4862 (Rect.). 
Qiiestid d ’inconstitucionalitt núm. 1404/93, plantejada 
pel  Tribunal Superior de .I~stíciu de Catalunya, respecte 
a les lleis 5/i987, del 4 d’ahril, de rkgim provisional de 
les cnmpeihxies de les Diputacions Provincial,v, i 
23/1987, del 23 de desembre, per la qual s’estahleixen 
els criteris de finanpment del Pla únic ú ’obres i serveis 
de Casulunyum BOPC, 127, 8054 (AC); 131, 8267 
( ALFP). 
Qiiestid d ’inconstitucionulit~t núm, 2 I40/93, planteja& 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, respecte 
al Decrei legislatiu U1990, del i2 de juliol, pel quall 
s’aprova el Text reslds dels. textos legals vigents a Carri- 
l u n p  en mat,?ria urbanísjica, i el text redós de la Llei 
sobre el rkgim del shl i ordenaei6 urbana, aprovat pel 
Reial decret 1346/1976, del 9 d’ahrik, BOPC, 141, 8779 
(AC i ALFP). 
Qiiestid d’inconstitucionuiitut nlim. 2607/93, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justíciu de Catulun-ya, respecte 
a les lleis 5Ji 987, del 4 d’abril, del rkgim provisional de 
les compethies de les diputacions provincials, i 
23/1987, del 23 de desembre, per la quul s’estableixen 
els criteris de fiaan gnment del Pla inic d’obres i scrveis 
de Catalunya. BOPC, 147, 9001 {AC); 153, 9623 
(ALFP). 
Qiiesti6 d’incons6itucionnlitclt nz.irn, 2 752/93, pluntejdu 
pel Tribunal Superior de Justdcia de Cuialunya, respecte 
a les lleis S/1987, del 4 d’abril, del r6girn provisional de 
les cumpelt?ncies, i 23/198Y1 del 23 de desembre, per  lci 
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guul s ’establehen els criteris de firianpment dei Plu 
únic d’obres i serveis de Catalunya. BOPC, 150, 9440 
(AC); 153,9630 (ALFP). 
Qiieslid d’iPlconstitucional~tat núm. 71/94, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya respecte 
a les lleis 71198.5, del 2 d’ahril, de bases de r&gim bcul, 
i 17/1985, del 23 de juliol, de la funció pública de I’Ad- 
ministració de la Generditas, BOPC, 190, 12408 (AC); 
195, 12709 (ALFP). 
Recurs d ‘inconstitucionalirat ndm, 433/94, plantejat pel 
president del Govern respecte a la Llei 12/1993, del 4 
de novembre, de creacid de l’lnstitur per  ai Desenvolu- 
pamens i la Prornocilj de les Comarques de L’Ehre, 
BOPC, 201,12987 (AC); 221 (ALFP). 
Qüesfib cl’iPleonatituciona Eirat núm. 565/94, plantejada 
per Iu Secció Tercera de la Saia Tercera del Tribunal 
Suprem, respecte II Iu disposieio’ addicional segona, 
nhn. 1, de la Llei del Parlament de Catalunya J7í1985, 
dei 13 de juliol, sobre admiraisfració hidrdlulica de Cata- 
lunya. BOPC, 212 (AC); 215 (ALFP). 
Qüestió d’inconstitucienaIitat núm. 710/94, plantejada 
per la Secció Tercera de la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem, respecte a diversos articles de la Llei del Par- 
lament de Catalunya 7/1983, del 18 d’abril, de norma- 

- 

- 

- 

- 

lització Eingiiística. BOPC, 212 (AC); 215 (ALFP); 293 
(STC) . 
Procediment en el recurs d’ernparu núm. lfi23/1994, 
promogut pel diputat Sr. Josep M. Reguant i Gili contm 
E’acord de En Mesa del Pnrlarnent del 8 de febrer de 
I994 pel  qual s ’uprovu la Norma suplethria de l’article 
19 del Reglament del Purlarnent. BOPC, 248 (T); 25 1 
( A L P  i Rect,); 257 (ALFP); 261 (T); 305 (STC). 
Qiiestid d’inconstitucionalitat núm. 4197/94, plantejado 
pe l  Jutjat de Primera Insthncia núm. 16 de Barceloan 
respecte a la Llei 7/1991, del 27 d’abril, de filiacions, 
BOPC, 302 (T); 3 1 O (ALFP). 
Qüestió d ‘inc~nstitucionalitat núm. 399D.5, plantejada 
per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa arlminis- 
írativa del Tribclrial Superior de Justícia de Catalunya, 
eia relacid mimb els articles 9 . 1 , ~ )  i 1 0 . 2 . ~ )  de la Llei del 
Parlament de Catalunya S/l987, del 4 d’abril, sobre 
rkgirn provisional de les competkncies cle les diputa- 
cions provincials, i de l’article 2, apartats 1 . ~ 1 ,  2 i 3, de 
la Llei del Parlament de Catalunya 2Y1987, del 23 de 
desenabre, modificat per  lu dispmicid addicional 21.2 de 
l i  Llei 13/1988, del 31 de desembre. BOPC, 310 (T); 
317 (ALFP). 

- 

- 

- 




