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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01 I 
3.01 .QE. Pmjectes de llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

PROJECTE DE LLEI DE MODWICACI6 DE LA LLEI 411980, DEL 16 DE DESEMBRE, 

(Reg. 21895) 
DE CIREACIÓ DE L’INSTXTUT CATALA DEL sbr, 

PRORROGA DEL TERMINI DE PRESENTACI~ DEL DICTAMEN DE LA  COMISSI^ 
DE POLiTICA TERRITORIAL (Reg. 29593) 

PRESTDBNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessili tinguda el dia 5 de se- 
tembre de 1995, vista la sol-hcitud presentada per la presi- 
denta de la Comissió de Política Territorial (Reg. 29593), 
d k o r d  amb els artidcs 39.2 i 85 del Reglament del Parla- 
ment, ha acordat de concedir una prbrroga d’un mes del ter- 
mini de presentació del Dictamen de la Comissió sobre el 
Projecte de llei de modificaci6 de la Llei 4/1980, del 16 de 
dcsctnbre, de creaci6 de 1’Institut Catali del Sbl (Reg. 
21893, el qual termini finirh el proper dia 3 d’octubre de 
1995. 

Palau del Parlament, 5 de setembre de 1995 

Joaquim Xicoy i Rassegoda 
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 allb que estableix l’article 39.2 del Reglament del Par- 
lament, ha acordat de sol*licitar a la Mesa del Parlament una 
ampliació del termini per a l’claboraci6 del Dictamen del 
Projecte de llei de modificaci6 de la Llei 411980, del 16 dc 
desembre, de creació de ]’Institut Catali dcl Sfil (Reg. 
2 1 895). 

La prhrroga que es demana 6s d’un mes. 
Us sahdo ben atentament, 

Palau del Parlament, 1 de setembre de 1995 

Rosa Marti i Conill 
Presidenta de la Comissi6 

PROJECTE DE LLEI DE MODIFTCACIÓ PARCIAL DE LA LLEI 211985, DEL 14 DE GENER, 
DE L’IINSTITUT CATALA DE FINANCES 

(Reg. 29185) 

PRbRROGA DEL TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES (Reg. 29607) 

PRESIDfiNCTA DEI, PARLAMENT nances (Reg. 291851, que finirh el proper dia 7 de setembre 
de 1995, a dos quarts de deu del mati. 

Vista la soldicitud presentada pel Grup Parlamentari d’Es- 
querra Republicana de Catalunya (Reg. 296071, d’acord 
amb els articles 85 i 94.1 del Reglament del Parlament, i 
amb l’autorització de la Mesa del Parlament del 7 d’abril de 
1992, es concedeix una prbrroga de dos dies hhbils per a 
presentar esmenes al Projecte de llei de modificaci6 parcial 
de la Llei 211985, del 14 de gener, de I’Institut Catali de Fi- 

Palau del Parlament, 4 de setembre de 1995 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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A LA MESA DEL PARLAMENT - Projecte de Llei de modificaci6 parcial de la Llei 
15JI 990, del 9 de juliol, d’ordenació sani thria de Catalunya. 

Palau del Parlament, 4 de setembre de I995 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Por iav eu par 1 arn en t iir i cl ’ ERC 

El Grup parlamentari d’Esqucrra Republicana de Calalu- 
nya, d’acord amb el quc prcvcu el reglament de la Cambra 
sol.Iicjta la prbrroga del tcrmini per prescntar esmenes dels 
scgiicitts prqjectes de llei: 

- Projecte de J.,lei de Moclificacifi parcial de la Llei 
211985, del 14 de gener, de 1’Institut Catali de Finances. 

TERMlNI DE RESERVA D’BSMENES PER A DEFENSAR EN EC PLE 

PRESIDhNCTA DEL PARI,hMENri’ nances (Reg. 29285), n q ~ i e  es refereix l’article 98.1 i 2 del 
Reglmcnt, sigui de sis h o m ,  a comptar des de l’ehboracib 
del dictamen dc I,? Comissió. La Mesa del Parlament, en sessiri tinguda t:l dia 5 de se- 

tembrc de t 995, atescs les tramitacions d’urgkncin ja XOT- 

dades i el calendari previst per a la tramitació en sessi6 
plcnhria, d’acord amb el que d i s p ~ s a  l’article 88.7 del Re- 
glament., ha acordat cluc el termini de reserva d’esinenes per 
a defensar en el Ple al Projccte de llei de rnodiL‘icaci6 parcial 
de la Llei 211985, del 14 de gener, de 1’Tnstitut Catalh dc Fi- 

Palau del Parlament, 5 de setembre dc 1995 

Joaqluirn Xicoy i nassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

ESMENES A EA TOTAJJTAT 
(Reg. 29614 I A h i s s i 6  a trhmit: Mesa CEF del 07.09.95) 

ESMENA A LA TOTALlTAT PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 

(Reg. 29614) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup Parlamentari Popular, cl’acorcl amb d lb  que pre- 
veu l’article 94 i següents del Reglament de la Cambra, prc- 
senta Esmena ii la Totalitat de retorn al Conscll Executiu del 
Projecte de Llei de modificació de la Llei 2/1985, del 14 de 
gener, de 1’Institut Cattal& de Finances (Reg. 291 85). 

A la totulitat Esmena n6m. 1 

G. P. Popular 

Projecte dc llei. 
Esmena a la totalitat de retorn al Consell Executiu del 

Palau del Parlament, 4 de setembre de 1995 

Josep Czlrto i Casad6 
Portaveu 
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PONENCIA PER A ELABORAR L’INFORME 

COMTSSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST 

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en ses- 
si6 tinguda el dia 12 de setembre de 1995, d’acord amb l’ar- 
ticle 97.1 del Reglament del Parlament, ha nomenat el 
diputat Sr. Ramon Tornhs i Riba, del Grup parlamentari de 
Convergencia i Unió, ponent per a elaborar I’Inforrne en re- 
laci6 amb el Projecte de llei de modificació de la Llei 

2/1985, del 14 de gener, de 1’Institut Cutalh de Finances i 
les esmenes presentades. 

Palau del Parlament, 12 de setembre de 1995 

HI president de la Comissi6 
Ferran Pont 

El secretari 
Marik Curto 

INFORME DE LA PONENCIA DE LA COMISSi6 D’ECONOMIA, FINANCES I PIiESSUPOST 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ 

EI Sr. Ramon Tom& del Grup parlamentari de Conver- 
geneia i Unió, nomenat ponent per la Comissió d’lkono- 
rnia, Finances i Pressupost el dia 12 de setembre de 1995, a 
la vista del Projecte de llei de modificaci6 de la Llei 211985, 
del 14 de gener, de I’Institut Catal& de Finances i de les es- 
menes presentades, proposa 1’Informe següent als efectes 
del que disposa l’article 97. I dcl Reglament del Parlament, 

La Llei 211985, de 14 de gener, per la qual es constituí 
I’Tnstitut Catalh de Finances limita la concessió de crkdits i 
avals de 1’Institut a activitats que s’han de realitzar a Cata- 

Aquesta previsió és insuficient per recolzar de manera 
adequada el f i  nanrjament de moles empreses, normalment 
les més emprenedores, que tot i prestant un important servei 
a l’economia catalana, no limiten la seva activitat al territori 
de Catalunya. 

lunya. 

Article 1 

PROJECTE PRESENTAT: 

Es modifica !’apartat 5 de l’article 2 1  de la Llei 211985, 
de i4  de gener, el quaI tindrh la següent redacci6: 

4.  ];’Institut Catalh de Finances concedeix els seus 
crkdits i avals per a activitats que s’han de realitzar a Cata- 
lunya, i per a activitats que empreses domiciliades a Catalu- 
nya desenvolupin fora d’aquest territori. }> 

ESMENES PRESENTADES: 

Esmena niirn. 1 D ’addicid 

G. Socialista al Parlament de Cutalunya 

D’addició d’un nou parigraf a I’apartat 3 de I’article 1 i: 

<Quan el destí dels cr2dits i avalx estigui relacionat amb 
activitats que empreses domiciliades a Cutdunya efectui’n 
foru d’aguest territori, en la cmcessiú d ’aquestes npera- 
cions caldrci garantir el manteniment dels recursos 
ecnnbrnics i laburals en aquelles activitats que s ’estiguin 
realitzant a Catahnyu. >> 

Article 2 

PROJECTE PRESENTAT: 

Aquesta Llei entrarh en vigor el dia segiient de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat. 

ESMENES PRESENTADES: 

No hi ha presentada cap esmena. 

Palau del Parlament, 12 de setembre de 1995 

Ramon Tornis i Riba 
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DICTAMEN DE LA COMISSi6 D’ECONOMIA, FINANCES i PRESSUPOST 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Comissi6 d’Economia, Finances i Prcssupost, cn 
scssi6 tinguda el dia 12 de setembre de 1995, ha estudiat 
el text dcl Prqjccte de llei de modificaci6 de la 1,lci 
211985, del 14 de gener, de I’Institut Catal5 de Finiinces, 
tramks pel Consell Executiu de la Gcneralitnt, I ’  Informe 
de la Pimkncia i les esmcnes prescnlacles pels grups par- 
1 li in en t ari s. 

Finalment, recollint Ics modificacions aprovades per la 
Comissi6 i cl’acord amb el que disposen els articles 97 i 98 
del Rcglament del Parlament, ha acordat d’estahlír cl Dicta- 
men següent: 

PROJECTE DE LLEI DE MODI FIC AU^ 
DE LA LLEI 2/1r)~5, mr., 14 DE GENER, 

DE L’INSTITUT CATALA DE FINANCES 

La Llei 211985, dcl 14 de gener, per la  q ~ i a l  es constituí 
I’Institut Catulh de Finances, limita la concessi6 de crkdits i 
avals de l’lnstitut il activitats que s’hhan de realitzar a Ciita- 
lunya. Aqiiesta prescripci6 és insuiicient per a donar w p r t  
de inanera adequada al finanljainent de moltes cinprcses, ge- 
nerahnent les mks emprenedores, que, tot i prestar un servei 

important a i’economia catalana, no limiten llur activitat al 
territori de Catalunya. 

Article 1 

Es Indifica I’apartat 5 cle I’article I I de la Llei 2/1985, 
del 14 de gener, de I’Tnstitut Catah dc Finances, el qual té 
la redscciii scgiient: 

~ 5 .  L’Institut Catalh de Finances concedeix els SCLH 

crkdits i avals per a activitats que s’han de realitzar a Cata- 
lunya i per a activitats que emprescs ctcimiciliadcs (‘I Catalu- 
nya desenvolupen fora cl’aqucst terri tori. >> 

Article 2 

Aquesta Lici cntra en vigor I’endernh d’liaver cstat publi- 
cada en el Diari Ojilcial de ICA. Gerierditat de Cutdunyu. 

Palau del Parlament, 12 de sctembre de 1995 

El secret-ari 
Marih Curto 

El president de la Comissi6 
Ferran I%HI t 

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EI., PLE 

Article 1 
1. Esmena n6m. 1 A la totditut 

G. P. Popular 2. Esmcna núm. 1 D ’addicili 

TI)c retorn al Conscll Executiu del Projecte de llei. G, Socialista u1 Parlurnent de Cutdunya 

D’addicib d’un nou parhgraf a l’apartut 3 de I’articlc I I : 

<<Quan el desti dels oddits i avuls estigui relminnat m i h  
uciivitats que empreses domiciliades a Catalufiyl/ Cfectuii.2 
fora d’uyuest territori, en lu: conuessici d ’aquestes o p e m  
ciotzs cal&-& garuntir el mantenirnmt dels recursos 
eoonhmics i lahords en U ~ U & S  activitats que s ’estiguin 
rmli#zunf a Cutuiunya. M 
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PROJECTE DE TALEI DE MODSFICACIÓ PARCIAL DE LA LLEI 1511Y90, DEL 9 DE JULIOL, 
D30RDENACIÓ SANITAKIA DE CATAJ,UNYA 

(Reg. 29348) 

PRORROGA DEL TERMTN I DE PRESENTACI~ D’ESM ENES ( R C ~ .  29607) 

PRESTDhNCIA DEL PARLAMENT 

Vista la sol4icitLid presentada pel Grup Parlamentari d’Es- 
querra Republicana de Catalunya (Reg. 296071, d’acord 
amb els articles 85 i 94.1 del Reglament del Parlament, i 
amb I’autorització de la Mesa dei Parlament del 7 d’abril de 
1992, es cnnccdcix u n a  prbrroga de dos dies hhbils per a 
presentar esmenes a1 Projecte de llei de modificaci6 parcial 
de la J,lei I S/199O, del 9 de juliol, d’ordeiiacici saniíhria de 
Catalunya (Reg. 29348), que fini t5  el proper dia 8 de setem- 
brc de 1995, a les dues del migdia. 

Palau del Parlament, 4 de setembre dc 1995 

Joaquim XiCOY i BassWda 
N .  de la li.: La sotlicitud de prdrrogu (Hcg. 29607) es re- 

produeix dins Iu tmmitacid del Projecte de llei de modifica- 
cid parcial de la Llei 2/1985m del 14 de gener, de 1 ’Imtitut  
Catal2 de Finances (Kq. 29185), pdgb 2321 7 ,  

l’residcnt dcl Padament de 

~XESIDI~NCTA DEL PARLAMENT A T,h MESA DEL PARLAMENT 

Vista la sol-licitud presentada pel Grup Parlamentari Po- 
pular (Reg. 29644), d’acord amb els articlcs 85 i 94.1 del 
Reglament del Parlament, i amb l’sutoritmcici de la Mcsa 
del Parlament dcl dia 7 d’abril cle 1992, es concedeix utla 
filtirna prbrroga dcl termini de presenta& d’esrneiies al 
Projecie de llei de modificaci6 parcial de la Llei 1511990, 
del 9 de juliol, d701+dcnaci6 sanithria dc Catalunya (Kcg. 
293483, el qual tcrmini, atks I’acord dc la Mesa del Parla- 
incnt dcl 20 de juny de 1988 (BOPC, 21111, 23), finirh el 
proper dia 12 de setembre cic 1995, a les deu del matí. 

Palau del Parlament, 7 de setcinhre de 1995 

Joaquim Xicoy i nassegoda 
President dcl Parlament de Catalunya 

El Grup Parlamentari Popular, ferit Ús d’allb que disposa 
el Reglamcnt de la Cambra, sol-licita ampl ixi6 dc tcrrnini 
per presentar esmenes al Projecte de Llci de modificacili de 
la Llei 15/1C)c)O, del 9 de juliol, d’ordcnaci6 sanitriria de Ca- 
talunya (Reg. 29 198). 

Palau del Pczrlament. 6 de sctcnibre de 1905 

Josep Curto i Casac16 
Portaveu 
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TERMINI DE RESERVA ISESMENES PER A DEFENSAR EN Er, PIA 

PRESID¡%Clh DfiL PAKEAMT;,NT Catalunya (Rcg. 29348), a quk cs refereix I’article 98.1 i 2 
del Reglamcnt, sigui de sis hores, a comptar cies de i’elaho- 
ració dci dictamen de la Clornissib. Li1 Mcsa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 5 de se- 

tembrc de 1995, ateses les tramitacions d’urgenciíi ja acor- 
dades i cl calendari previst per iz la. trarnitacici en sessi6 
pleniria, d’aconl amb el que disposa l’aarticle 88.7 clel Re- 
glamcnt, ha acordat que cl termini dc reserva d’esiiienes per 
a defensar en el PIC al 13rojectc de llei de inodihcacici parcial 
de la Llei 151 1990, del 9 de juliol, d’ordcnacici sanitiria de 

Palau del Parlament, 5 dc sctcmbre cie 1 O95 

Joaquim Xicoy i 13asscgoda 
Pres id cn t d e 1 Par Iain en t d c (1 at al u n y ii 

ESMENES A LA TO’I’ALITAT 
(Kcgs. 29605, 29686 i 29690 / Admissió ¿i trhnit: Mcsa CPS ric1 12.09.95) 

ESMENA A L A  TOTATJTRT Hil <SEN’TAllA 
PEL GRUP PhKi,AME“IARI D’lNICIATIVA 

PER CATALUNYA 
(Reg. 29605) 

Imnia Mayol i Bcltran, diputada del Grup Parlamentari 
d’ Iniciritiva per Catalunya, d’acord amb allb que preveu 
I’article 94 del Reglament dc la Cambra, prescnta la scgiicnt 
esmena al Projecte de llei de rnodiEicaci6 parcial de la Llei 
1511 990, del 9 dc juliol, d’ordenacili sanithria de Catalunya. 

ESMENA A LA TO’l’A1,ITAT PIIESI !N‘l‘ADh 
PEL GRUP PARLAMI !NTARI D’HSQIJERRA 

lIEPUBi.,lCIRNA DE CA‘I’ALUNY A 
(Reg. 29686) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

E 1 G r LI p Par1 arn en t ar i d ’ E.sq~1el-ra licp u bl ica ii a dc Cat RI u - 
nya (ERC), d’;icord amb el quc preveu el reglament cle la 
Cambra prescnta la segiient esineiia a la totalitat de retorn al 
Govcrn del Pro-jccte de Lici cle Modificaciti Parcial dc la 
Llci I S 1  1990, dcl 9 de ju l io l ,  cl’Orrlenaci6 Sanithria dc G i t a -  
llinya. 

Esmcna nlim. 1 A !u iotditai 
Esmcna nlim. 1 A la totalitat ~ 

G. I’. d’ltiiciativa per  CntuEunya 

fismcna a la totalitat de retorn del Prqiectl: de llei al Go- 
vern. 

~ 

G. P, d’Esyuerra R e p  hlicaria de Cutalunyu 

Emena 8 la totaliht de retorn del Prqjcctc de llei al Cio- 
vccn. 

Palau del Parlament, Barccloní~, I de setembre de 1995 
Palau clel Parlament, 8 de setcmbre de 1095 

Imina Mayol; i Bcltran 
Portaveu d j i i n  ta Josep-I, 1 i) is Carod-Ro vi ra 

Portaveu del G.P. ci’EKC 
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ESMENA A I A  ‘I’OTALTTAT PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 

(Reg 29690) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

EI Grup l’arlamentari Popular, rl’acord amb allb que pre- 
veu el lieglament de la Carnbra, presenta Esmena a la Tota- 
litat de retorn al Consell Exccutiu del Projecte de Llei de 
modificaci6 parcial de la Llei IS11 990, dcl 9 de juliol ,  ci’or- 
dcnaci6 sanithria de Catalunya (Reg. 29 185). 

A la tnralifut Esmena núm. 1 

G. P, d’lniciutiva per Catalunya 

Esmena a la totalitat de retorn al Consell Executiu del 
Projecte de llei. 

PONhNCIA PER A ELABORAR 1,’INFORME 

Palau del Parlament, 4 de setembre dc 1995 

Josep Curto i Casad6 
1% rtaveu 

COMISSI6 DE POLÍTICA SOCIAL 

La Comissi6 de Politica Sociat, en sessiri tinguda el dia 
13 de setembre dc 1995, d’acord amb I’article 97.1 del Re- 
glament, ha nomenat la Ponkncia per a clíiborar 1’Tnforrne 
sobre cl Prqjecte de Ilci de modificació parcial de la Llci 
1511 990, del 9 de juliol, cl’ordcnaci6 sanitkria de Catalunya 
i les esmenes presentades, que resta constitui’da pels mem- 
bres següents: 

Grup Parlamentari de Convergkncia i Uui6: 
Sr. Jaume Padrós i Selma 

Grup Sooia Listu nl Parlument de Catalunya. 
Sr. Daniel Font i Cardona 

Grup Pariarnenturi d’Experra lieimblicana de Catalunya: 
Sr. Ernest Benach i Pascual 

Grup Parlamentari d’lniciativa p e r  Cutaluplyu: 
Sra. Imina Mayol i neltrnn 

Grup Purllimenturi Populuc 
Sr. Juli0 Ariza i lrigoyen 

GrHp Mixt: 
Sr. Josep M. Reguant i GiIi 

Palau del Parlament, 13 de setembre de 1995 

E1 secretari 
Carlcs Virlas i Serra 

La presidenta de la Comissi6 
Rosa €3 arenys i Martorell 

INFORME DE LA PONhNCfA DE LA COMlSSIÓ DE POLiTICA SOCIAL 

A LA MESA DE LA COMISSI6 

La Ponkncia dc la Cornissifi de Politica Social, nomena- 
cia ei dia 13 de setembre de 1995 i formada pcr la diputada 
Sra. Imina Mayol i HcItran i pels diputats Srs. Jaume Padrcis 
i Selma, del G.P. de Convergkncja i Unib7 Daniel Font i 
Cardona, del G. Socialista al Parlament de Catalunya, Er- 
nest Henach i Pascud, dcl G.P. d’Esqucrra Republicaria de 
Catalunya, Julio Arim i Irigoycn, del G.P. Popular, i Josep 
M. Reguant i Gil¡, del Grup Mixt, s’ha rcunit al Palau del 
Parlament el dia I3 de setembre de 1995. A la vista del Pro- 
jecte de llci de modificaci6 parcial de la Llei 15/1990, d’or- 
denacih sanit5ria de Catalunya i de Ics esmenes presentades, 

proposa 1’1nforinc segiient als efecles del que disposa I’arti- 
cle 97.1 dei Reglament del Parlament. 

PROJECTE DE I,T,GI DE MODI FI CACI^ PARCIAL DE 
r,rz LLEI I 511990, DEJ, 9 DE m,m, D’OKDENACI~ 

SANITARTA DE CATALUNYA ( ~ c g .  2 ~ 4 8 )  

Article 1 

PROJECTE PRESENTAT 

Es modifica I’article 4 de la Llei 15/lC)c)O, de 9 de juliol, 
que qucda redactat en els termes segiients: 
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<< 1.  EI Servei Catalh de Lt Salut és un cns públic dc naturale- 
sa institucional, dotat de personalitat jurklica prbpia i plena ca- 
pacitat per al complirnent dc les seves finalitats, rpe resta 
adscrit al Departament de Sanitat i Seguretat Social i es regeix 
pefs preceptcs d’aqucsta Llei i les seves disposicions cornple- 
Inenthrics de descnvolupamcnt. Pel cluc fa a les relacions jurí- 
diques cxternes, se subjecta, en terrncs generals, al dret privat. 

2, No obstant, el Servei Catalh de la Salut se sotmet a1 
dret públic en les mat&rics segiients: 

a) Les relitcions del Servei Catali de la Salut amb el De- 
partament de Sanitat i Scguretat Social, i amb la resta d’ad- 
mi ni stracions púhl iques. 

b) E1 rkgim patrimonial del Servei, que s’ajustarh a les 
previsions de !’article 5 1 d’aquesta Llci. 

c )  El rkgirn financer, pressupostari i comptable del Servei 
Catalh de la Salut, que es regiri pel que estableix el ciipitol 
7 del títol 4 d’aquesta T h i .  

Seran aplicables e n  particular a la intervenció del Servei 
les disposicions dels articles 63 al 71 del text rd6s de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 911 994, de I3 de juliol, i les correlatives dc la Llei 
16ll984, de 20 de tnarq, de I’estatut de la ftinci6 ititervento- 
fa. ’l’ot aixb sens perjudici de les especialitats que s’cstablei- 
xin reglamenthriament. 

d) El regim d’impugnacici dels actcs i de r-csponsabilitat 
del Scrvei, que  es regira pels articles 59 i 60 d’aquesta Llei, 

e) Lcs situacions derivades de i’estattus jurídic especial dc 
les persones amb drcí a l’assistkncia sanithria pGblica. 

3 .  La coniractació del Servei Catah de la Salut s’ajustarh 
(z les previsions de la legislaci6 sobre contractes de Ics ad- 
ministrxions ptibliques. Tanmateix, els contractes de gestió 
sanitaris i sbcio-sanitaris en rkgim de conccri es rcgiran per 
les seves normes espccifiquex. 

4. El regim de personal dcl Servei Catali de la Salut se 
subjecta a Ics disposicions contingudcs en aquesta 141ci i a 
I cs rest ants n or m e s d ’ a p i i c nc i 6 específic a. 

5.  En I’exercici de les seves funcions, el Servei Catalh de 
la Salut, i la totalitat dels organismes dotats de personalitat 
que en depenen, si n’is el cas, gaudiran de la reserva de 
noms i dels beneficis, les exeinpcions i les franquicies de 
qualsevulla naturalesa que la legislació atribueix ii 1’Adrni- 
nistraci6 de la Genexditat i a les entitats pljbliqucs encarre- 
gades de la gestió de la Seguretat Social.>> 

G. Socialista al Parlament de Catalunya 

<<...de descnvnlupamcnt. Pel que fa a les rtducions juri&- 
ques externes, se subjecta, en termes generuls, al dmt  pri- 
vat.>> 

Esmerla núm. 3 /1 ’addicio’ 

(<. ..LI i sposicions com ple men thries de desenvnlzlparncnt. I 3  
Servei Catal,$ de la Salut tk per  objectiu el yrcimoure, prote- 
gir  i preservar !u salut de Iu poh/aciri amb car’kuter miver- 
sal Rratui’t i pihlic.>b 

Thmenn núm. 4 13 ’aúdicio’ 

G. P. d’ELsyuerru Republicana de Cutalunya. 

<<...en termes generals, al dret privat. E/ 1)epurtumertt de 
Sunitat tanmateix establir& aquelles memres yue cregui ne- 
cesshries per garmtir el corrtrol púhlic di? ln x:estici i de la 
despescn del Servei Catulh de la 

Apartat 2 

Esmena num. 5 Dt. si~pressici 
~ 

G.P. $’iniciativa per  Catalunya 

ESMENES PRESENTADES 
De tot el text de I’apartat. 

Apartat 1 

Esmena núm. 1 De supressici 

G. 1’. d ’lni cia t ivu per Cu tal un yu 

c.* .de desenvduparnent, Pel que fa a les reCucicrns junili-  
ques exterries, se subjecta, en termes genercds ai dret pri- 
vat. )) 

G. Socialista al Parlament de Cutulunya 

<{2. No uhstunt, el Scrvei Catali de la Salut ... >r 
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1,lctrcs a) i b) 

No hi ha presentada cap esmena. 

Apartats 4 i 5 

No hi ha presentada cap esmcna. 

Lletra c) 
Addiciii de nous apartats 

Esmcna llúrn. 11 11 ’addició 

({. ,.q ue s’estableixin rcglnmentiriamcn t. E# uontmplurh 
així mateix la pnssibilitat de realitzar nuditories.)> 

Lletra d) 

No h i  h a  presentada cap esmena. 

Lletra e) 

Esinena nlirn. ü De supressió 

G.P. d’lniciativa p e r  Ccitaluriya 

.crEti l’eluhuracií~, preseritauici i liyuidiicici d ~ l s  st‘us 
pressupostos, u1 Seivei Catal& de iu Sulut, en eis cupítds 
onrresponents a cnritractes i concerts per  u Iu priJstuciri de 
se ive is su t~ itcr ris di f e re n I: ia t+& e 1 s co rresp o ~ i  en E s a cefi I res 
intqruts o d s c r i t s  al propi Servei Catul& de la .Sulut 
d ’ a q i d s  que, per  aquest fi, p u ~ u i  estcllrlir umh ultres ens 
pliblics o privutx yue n o  estixuin adm-its. 

L.LJ Menzciriu del projecte de pressupost detuilurd I ‘inzport 
anual del cuntractc previst unzh caúu I ~ I  de les institu- 
c i m s J  Pspwifi ficunt-ne el seu onrhcter d ’ in  texracici tj ads- 
ur i p cio’. >) 

U .  Socidista ai IJdrlamcnt de Catuluiiya 

De tot el text de la lletra. 
Article 2 

1’ RO J I X  1 ’fi; 1’1C 15 S ENTAT 

Addicib dc nous apartats Es modifica l’apxtat 3 de f’articlc 7 dc la Llei 15/1C)c)O, 
dc 9 de juliol, que queda redacta[ CIC la forma següent: 

4<3. El Govern pot acordar la constitucio d’organisines, Iu 
formaci6 de consorcis i la crcaciri o la participucici CM ~ c r -  
vei Catali de la Salut en qualsscvol altres eiilitats adincscs 
CII dret, als efectes del que eslablcix l’apat-tat 2 ci’aquest ar- 
ticle. En p~trticular, pot crear qualssevnl cinpreses p6bliques 

Esmena nhn. 9 

G. Souialistcr u1 Pari~mmt de Cutdrinya 

1 3 ’ ~ ~ ~ ~ ~ i c i ~ ~  

de les previstes et1 la Llei 411985, dc 29 tEe mart;, de 1’Esta- 
tut dc l’emprcsa pública catalana.>} 

c , ~  ,dret ii I’assisthcia sanithcia pública. 
Ert les , I ‘ L ‘ V ~ , V  rtllucisns jurídiques exlernes el Servei Cutu- 

lu de Iu Suliit es p j d 6  sotmetre al d m t  privat.)) 

ESMENES PRESENTADES 

Apartat 3 

Esmcna nrirn. 10 Esnicna mim. 12 D ’addiciri 

<<., .contractes de gestió i udrniriistrucitj de serveis sanita- De tot el text de l’nrticle. 
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Adrliciii dc nous articles 

Esmena n6nr. 13 I> ’addicio’ 

G, I’. ú’lniciativa por Cutaluriya 

Il’ t in nou art-iclc 2 bis 

R E ~ S  modLji‘ra l’upartut I de l’article IS de h Llei 
1.5/1990, de 9 de juliol, yue queda reúuctat dt. la següent 
manera ,- 

<<El Consell de Ilirccci6 s’ha de reunir cn ses& ordinhria 
almenys un cop u1 tne,v, i twibé, en cas d’urghcia I? criteri 
dcl Presjclent o quan ho soilicitin un rninim de cinc mcin- 
bres, per tal de decidir sobre les qiiestions que aquests sol-li- 
citin. DCS de la sol-licitud fins ii la rcuni6 no pot transccirrer 
un tcrmini superior il quinze dies.)) 

((Es niodijicu l’apnrtat i de l ’urtide 27 de Iu I h i  

{(El Crmsell de i>irecciÓ s’ha dc reunir en sessiíi or- 
IYIYYO que qupdard redactat úe la segiiont muneru: 

dirihria com u mínim U H  cop al ni~:‘~... )) 

Esmena mim. 17 I1 ’addicici 

G. P. d’Itiiciativa per  Cataluriya 

D’un m u  article 2 sexties 

ArticIe 3 
Esmena nrim. 14 I1 ’at-ldiciri 

PROJECTE PRESENrAT 
G.P. d’iniciativu p e r  Cutaluriya 

D’un 110u article 2 tcr 

Xlsnieria n6m. 15 i) ’uúdioiíi 

G.P, d’iriiciaiiva p e r  Cutulutiya 

D’un nou article 2 quater 

Es riiodifica I’tapartat I de l’artidc 34 dc la  Llei 1511990, 
de 9 de juliol, que queda redactat CII cls termes segiients: 

N I .  El Consell de Direcci6, hrgan dc govern del Sector 
Sanitari, 6 s  format per: 

1 , I  , Tres representants del Departament de Sani tat i Sc- 
guretat Social, yuc s6n el Director del Scctos i els responsa- 
bles dcls hrnbits d ’ h i l i s i  i Pr-ograrnacici i de Scrvci al 
Cliciit o, en el seu rlefcctc, cls de les unitats funcionals que 
els substitueixin. 

i .2. Dos representants dc les corporacims locals, cluc 
siin: 

a) Un representant del Consell o els Consells Comarcals 
del territorial del Sector corresponent. 

b) Un representant de I’ Ajuntament o els Ajuntaments dcl 
Sector c orrespo II en t. H 

ESMENES PIIESIJNTADES 

Esmena núm. I6 i1 ’addicirj 

G. I’. d’lniciutiva per Cutdunyn 

Addicih de nms apartats 

Elsmena núm. 18 11 ’addiuió 

u11 nou article 2 quinquies 
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Addici6 de naus articles Addici6 de nous articles 

Esmena n6m. 19 n ’addició 

G.P. Popular 

D’un nou article 3 bis 

crI>’un nou article de mmJicaciÚ de 1 ’article 34 1.2.h) de 
la Llei J.V?990, de 9 de juliol ,  que queda redactat en els se- 
güents termes: 

<<b) Dos representants cle 1’Ajuntament o els Ajtintaments 
del Sector corresponent.)> 

Esmena núm. 22 I1 ’addicid 

G.P. d ’Iniciativa per Catalunya 

D’un nou article 4 bis 

rcEs modifica l’apartat I dc. l’aarticle 39 de lu Llei 

crd) Dues persones en representació dels Crmsclls de par- 
f.5/1990, qrde quedar& redactut de la: següent manera: 

ticipació de les h e e s  Btisigues del Sector.>> 

Article 4 Esmena núm. 23 I1 ’addicin’ 

PROJECTE PRESENTAT 

Es modifica I’apartat 3 de l’article 37 de la. Llci 1S/1990, 
de 9 de juliol, que queda redactat de la forma següent: 

(c3. Per al desenvolupanicnt de les seves comeses, el Di- 
rector del Sector disposa de les unitats funcionals següents, 
que en depenen directament: 

hrnbit d ’ h i l i s i  i Programació. 
Ainbit de Servzi ai Client. 
El conscller de Siinitat i Seguretat Social, rnitjanqant una 

Ordre, pot refondre aquestes unitats o substituir-les per al- 
tres, o establir aquelles altres unitats funcionals que siguin 
nccesshrics per al desenvohpanzenl correcte de les actua- 
cions eiicornanades a1 Sector Sanitari.), 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena num. 20 
. . ... 

ISe supressid 

<<...de Servei al Client. 
El Conseller de Sariitat i Seguretat Social, miljancant 

tina Ordre, pot refondre aquestes unitats D substituir-les per 
altres, B establir aquelles altres unitats funcinnals que si- 
guiri nece,wdries per al desenvolupament correcte de les uc- 
tuacions encomanades al Sector Sanitari.>> 

G.P. d’hiciativa per Catalunya 

D’un nou article 4 ter 

MES rnodijica I’apartat I de l’article 40 de la Llei 

<<El Cmsell de Participació dei Sector Sanituri s’ha de 
IWS90,  que quedard reduutat de la següent manera: 

reunir, com a mínim, un crip cada tres mesos...>> 

Esrncna n6m. 24 D ’addicid 

G. P. d ’Iiaiciutivu per Catuiunya 

D’un nou article 4 quater 

{{S’afegeix un nou urticle c1 Ea Secció Segoria de la Llei 
iYJ990, que quedar& redactada dc /u segiient manera: 

<c~uda Area Bhsica de sulfit tindra un Consell de partici- 
pacid, drgaii d’aassessorunzent, corisulta i participucid co- 
munitdria, que ha d ’informar, assessornr i Jornlular 
propostes als brguns de direccid de l’area bdsicu i del Sec- 
tor Sanitari sobre les qüestions relatives a les activitats que 
es desenvolupen a /’tireu ~hs i ca  úe Salut, la seva aúeyua- 
ei6 a la normativa sanithriu i a les necessitats socials de la 
poblacid, i ha d’impulsar la participacio’ de la cimunitut en 
els  centres de i ’Area ficisica de Salut. N 

Esmena núm. 21 I) ’addicib Articlc 5 

G.P. d’Esquerrcl Repu hlicana de Cutulunya 
PROJECTE PRESENTAT 

<<...encornanades al Sector Sanitari, pr2viu consulta al 
Corisell de IJirecciÓ del(s) Sector(s) Sanitari(s) afectats. )) 

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’articlc 59 de la Llei 
1511 990, de 9 de Juliol, que queden redactats com segueix: 



23228 nUTLLETf OFICIAL DELPARLAMENT DE CATA.LUNYA I NLim. 358 I I5 de setembre de 1995 

<<D’acord amb el que hi ha previst en I’apartat anterior, 
els actes dictats pcls brgans centrals de direcci6 i gcsti6 del 
Servei Catali de la Salut poden ésser objecte de recurs ordi- 
nari davant el conseller dc Sanitat i Seguretat Social, i els 
dels brgans de direcci6 i gestió de les Regions Sanitiries, 
davant el Director del Servei Catali de la Salut. Les resolu- 
cions del recurs ordinari esgoten, en ambd6s casos, la via 
administrativa. 

>>3. Les reclamacions previes a la via jurisdiccional civil 
s’han d’adrcqar al Director del Servei Catah de la Salut, al 
qual correspon llur rcsoluci6>>. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena nrim. 25 D ’addicici 

G.P. d’lriiuiutiva per Catalunya 

(<<...de 9 de juliol, i s’hi ufegeix un w u  upurtal 6, que que- 
den reclactats com scgucix: 

(4. Dels recursos, reclarnuoiuns i pumodiments de res- 
ponsahilitut patrirnonial, presentats dmant del Cortseller de 
Sariitut i Seguretut Social i del llirector del Servei Cutnlh 
de la Sulut, uixí com de les resolucions corresponents, se’ri 
donuru compte al Corisell de Dil-eociú del Servei Cutulu de 
Iu Sulut, )> 

Artidi? 6 

PROJECTE PRESENTAT 

d3’aacord amb cl que estableixen els articles 7, apartat 2, i 
22, apartats 2 i 3, d’aquesta Llei, el Scrvei CatalB de la Salut 
i, si s’escau, les regions sanithries poden establir contractes 
per a la gestiri de centres, servcis i establiments dc proteccih 
de la salut i d’atenció sanithria i sbcio-sanithria, que han dc 
ser acreditats a l’efecte, amb entitats de base associativa 
constitui‘des totalrncnt o rnqjoritBria per professionals com- 
presos en qualsevol dels colkt ius  de personal a quk es re- 
fereix l’article 49, apartat i ,  cn els termes i amb les 
condicions previstos per la legislacici vigent, amb la finalitat 
de promoure un major grau d’implicaci6 dels professionals 
cn ei procés de desenvolupamcnt del sistema sanitari públic. 

En aquests supbsits, els professionals que constitueixin 
les entitats esmentades i hi passin a prestar els SCUS serveis, 
restaran en el seu cos o categoria d’origen en la situació 
d’excedencia voluntiria il quk es refereix laepígraf c) de 
l’article 71, apartat 2, de la Llei 1711985, de 23 de juliol, de 
la funci6 p6blica de l’Adrninistraci6 de la Generalitat, se- 
gons la redacció donada per la Llei 911994, de 29 de j u n y ,  
de reforma de la Eegislaci6 relativa a la funci6 pública de la 
Generalitat de Catalunya. Aixh no obstant, durant LIII perio- 
de de tres anys des de la declaracici en la nova situacii,, el 
Departament de Sanitat i scgurctat Social o I’organisrne dc 
procerlkncia adoptaran les mesures udicnts per tal de hicili- 
tar la rcincorporacib d’ayuest personal al lloc dc treball que 
ocupava, q u a n  aix i  ho sol-liciti i el lloc dc treball es trohi va- 
cant. En cas que el lloc hagi estat suprimit c )  s’hagi produi’t 
la seva provisió definitiva, el Departament de Sanitat i Se- 
guretat Social o l’organisme de procedhcio garantir& du- 
rant el període esmentat, el reingrks a u n  lloc dc treball dcl 
seu cos o categoria d’origen, del mateix nivell i a la mateixa 
1 oca1 i tat D. 

ESMENES PRESENTADES 

S’afegeix a I’article 60 de la Llei 15J1990, de 9 dejuliol, 
un apartat 2 amb la redaccici següent: 

<<2. Els procediments de responsabilitat patrimonial a que 
es refereix el Capítol I dcl Títol X de la Llei 30J1992, de 26 
de novembre, de Regim Juridic de les Administracions PiZ- 
bliques i del Procediment Administratiu Comfi, seran resolts 

Esmena n6mm 26 

G.P. d’lniciativa per Catalurtyu 

I1 t‘ supressió 

pel Director del Servei Catali de la Snlutn. 
De tot el text de I’article. 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha presentada cap esmena. 

Esmena núm. 27 De supressio’ 

G, P. d’Esyuerra Republicana de Catalunya 
Article 7 

PROJECTE PRESENTAT (<...amb entitats de base associativa constitui’des totalment 
o majorituria per professionals compresos en qualsevol ... )> 

S’afegeix la disposició addicional desena: en la Llei 
1511990, de 9 de juliol, amb la redacci6 següent: 

http://de
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Esmena iilirn. 28 D’uLdici6 i dc modificació 

G.P. Pupulur 

<<...establir contractcs per i1 la gcsti6 i adrnini,rtrclcid de 
ccntres, serveis i establiments de protecció de la salut i 
d’atencici sanithria i sbcio-sanithria, que han de ser acrcdi- 
tats a l’efcctc, amb persones jnridiqries legalment consti- 
tui’dcs sempre que la mqjoria del capital pertanyi i 
s’iintegrin totalment o tnqjorithria per professionals com- 
presos.. . >) 

1E:srncn~ núm. 29 De rnockficuoid 
...._ . 

G. Socialista al Parlament de Cutalunyu 

(i.. .base associativa constitukles per professionals sanitu- 
ris, eritre eis que es troben compresos e h  colhxtius de per- 
son al . . . n 

Esmcna núm. 30 De mnd(ficacio’ 

Grup Mixt 

N., .amb entitats de base associativa constitui‘des per pro- 
fessionals del sector de lu sanitut, independentment de iu 
SL‘VU categoria laboral, cornprcsos cn qualscvol dels colkc- 
tius ... )> 

Esmcna núm. 31 I3 ’uddicid 
. . .  

Grup Mixt 

<<...un major grau d’implicació dels professionals en el 
procés de desenvolupament, rucionaiitzacio’ i optimitzaciri 
del sistema sanitari públic.)> 

I’establirnent dels contractes de geslici de scrveis sanitaris i 
sbcio-sanitaris en rhgirn de concert, que s’qjListarh amb ca- 
rhcter general alls principis de publicitat i concurrencia, tot 
tenint en compte Ics previsions del Pla de Salut de Catalu- 
n ya. 

ESMENES PRESENTADES 

D c‘ s up ress io’ Esmena n6m, 32 

G.P. d’lniciativa per Catulunya 

(<...de serveis sanitaris i sbcio-sanitaris en vi?,qim de con- 
cert. # ,  M 

13 c‘ s up rc s s  ici Esmena num. 33 

G.?. d’Esquerra Republicana de Catcilimyu 

<<...sanitaris i sbcio-sanitaris en rkgim dc concert, que 
s’ajustarh amb ourdoter generul als principis de publicitat i 
concurrkncia.. .H 

Esmena num. 34 LI ’addioin’ 

G. P. d’hiciutiva per Catacalunya: 

<< ... sbcio-sanitslris que s ’ajusturu a la legislaoid de con- 
tractes de les Administrucions públiques, mnb les especifici- 
tats prhpies de la gestid sunitdriu, tot tenint en compte les 
previsions del Pla de Salut de Cutulunya. 

Els corttructes, LI més d’estuhlir les prestacions econhmi- 
ques i de prestaciú de serveis, establiran els mecanismes 
oportuns d ‘avaluació de la qualitut dels serveis prestats 
així corn de la seva efectiva corrospondh.wia amb el Pla de 
Sa 1 u t. F) 

Esmcna num. 35 LI ’niiúicid 

Article 8 G. Socialista al Purlament de Cutulunyn 

PROJECTE PRESENTAT 

S’aregeix la disposició addicional onzena en la Liei 
1511990, de 9 dc juliol, en els termes següents: 

<<EI Govern ha de regular rnitjan(;ant un Decret els requi- 
sits, l’abast, el procediment i eIs sistemes de selecci6 per a 

<<. . . Pú bl i ca d e Catal u n y a. 
Així mateix, ei Govern ha d’estublir, amb carhcter gene- 

ral, uri sistema d’avaluacio’ permarrent de les diferents jur- 
mes de provisiri de serveis, inclbs l’lrrstitut Catalb dc ILI 
Sulut, ~ U E  garanteixi ln srqervisid i nvaluacio’ de reesultats 
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de f[lrma perihdica, per tal de crintrolar i establir e l , ~  crite- 
ris escaients de uomertuoirj. )) 

Addici6 de nous articles 

Esmena num. 39 I> ’addició 

Esmena nfirn. 36 I3 ’ addic iri G. Socialista al Parlument de Catalunya 

cc ... i’establirncnt dels contractes de gestió i d’adrlzinistra- 
cici de serveis sanitaris i sbcio-sanitaris en rkgim de concert, 
que s’ajustarrh amb carhcter general als principis de publici- 
tat i concurrkncia i a les Lleis de cnntrmtucin’ de les Admi- 
nistracions Públiques, tol tenint en compte...>> 

Esmena n6m. 37 i1 ’addicid 

Grup Mixt 

<<...previstos dcl Pla de Salut de Catalunya. Al mateix 
temps, es disposard ur!. sistemu de seguiment i nvaluacici del 
desenvolupament contractual que permeti establir les co- 
rreccions adients en e h  nioúcls de cnntructaciii. >) 

D’un nou articlc 9 bis 

<<Article 9 bis 
S’afeReix la dispoxicid addicional tretzena en la Llei 

I Yi990, de 9 de juliol, amb la reducuid següent: 
rtEl Crlnsrirci Sanitari de Barcelona, ens de carhuter 

associatiu amb persnnalitut jurídica prdpia, integrat per  la 
Generditut de Catalunya i 1’Ajuntamcnt de Rurcelmu, rus- 
tu ad&scrit funcimalment al Servei Catalu de la Salut. f i r i  

cap cas la rcpresentacici de la Generalitat úc Cutulunya en 
la JUMU Generul del Consorci tiii po t  &ver inferier U I  S I  
per cent dels seus membres. 

LES funuirins previstes per a les Xegiuns Sanithries, pel 
que f a  a la ciutat de Barcelunu, so’n directument assumides 
pel Consorci Sanitari de /larcelona. N 

Article 9 G. Socialista al Pnrlumctit de Cu fulunya 

PRO .T EC TE PRES EN I’ Al’ 
D’un nou article 9 ter 

S’afegeix la  disposició addicional dotzena en la Llei 
1511 990, de 9 d e  juliol, m h  la redacció segiient: 

(<Les Administracions Ptibliques de Catalunya, i els orga- 
nismes i entitats quc en depenen, col-laboraran amb el Ser- 
vei Catnlh de la Salut facilitant li1 informació poblacional 
nccesshria, identificativa i de residencia, dels seus hrnbits 
territorials c1 funcionals respectius, 611 superi que permeti el 
tractarncnt aukmatitzat, per a la constitucirj de les brises de 
dades corresponents als usuaris del sistema sanitari públic, 
les quals seran uti litzucles exclusivament per a la consecucici 
de les finalitats que aquest ens té assignades)>. 

<<Article 9 ter 
S’afegeix la disposiciri uddicioml catorzeria en la Llei 

15/1990, de 9 de juliol, amh iu rt,daccio’ segdiient: 
d i s  crea 1’AgBnciu de S d u t  Púlrlica de Uarcelona, on 

s’integren la tntditut dols Serveis de salut púhlicu de Iu ciu- 
tiit de Rarcelom deperients de les djfercrits ndtninisti-uoioris. 

L’A~2ncia de S d u t  Públicu de Hurcelona s ’u&criu al 
Copzstirci Sanitari de Hurcelonu. >> 

ESMENES PRESENTADES Esmena ntím. 41 i1 ’adulici6 

Esmena n6m. 38 1) ’addicid 

G.P. Popular 

(<...que aquest ens té assignades . La utilitzucid d’utjuestes 
dades es subjecturd u bes dispnsicions de la Llei Orghnicu 
5/I 992 de 29 d’octubre. 

D’un nou article r3 bis 

({S’ajegeix la di,ymvicid iiddicimal catnueila en la Llei 
lS/ lYUO, de 9 de juliol, anrh Iu reduccid següent: 

N I ,  El riomenurnerit en propietut, clrnh destirzacici cfefirziti- 
va o provisional, o L‘PE rkgim d ’interinatge corn u jimcionari 
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Just i fi caci Ó : Es cons i der a c o 11 vcri i en t in trod u i r aqir es ta 
disposicici adclicinrial atks cpe les mesures que s’hi contenen 
poden incidir- en aspectes substancials dcl rkgitn jurídic dels 
funcionaris del cos de fmnackutics titulars, rali per la qual  
es fa nccessiria la sevil regulaci6 mit-janqant una llei, 
ci’acord arnb I’articlc 103.3 de I3 Constitucirj espanyola i la 
Sentkncia del Tribunal Constitucionnl niirn. 9911 987, ( I ’  1 1 
dc j IJ n y . 

Esmena n h .  42 13 ’nddicih 

D’un nou articlc 9 ter 

. c k  m y s ,  c~~rnptadors a partir de /a constitucid de 1 ’entitcrt 
re,spectiva, i d ’acord arnb les previsions pre,csuj~ost~ries. Lu 
incorpnracih comporta el reooneixement de 1 ’aantiguita f que 
correspongui u i’interessnt, el qual restir. rexpcte al scu cos 
( I  la seva categcwia d’origen en la situaciri d’excedthciu vo- 
lunthriu per incompatibilitat reguluclcl pels  ariiclus 71.2.~)  
d’aquesta Llei i 29.3.~) de la Llei de l’iistat 30/1984, del 2 
d‘ugmt, de niesures p e r  a Iu reforma de la ,fimciCi púhlica, 
amb la pr2viu ussiptaci4, si escau, del seu grau pel-sonal. 
Aixh no ohstant, durant un període de tres anys des de Iu 
declaració en la nova situaciQ el ilepartanwnt de Surritat i 
Seguretat Social (I 1 ’Institut Catuli71 de Iu Salut adoptarun 
les mesures adients per tul de jkiclcilitur Li  rc~lricnrpomciii de 
i’interessut al lloc de treball que ocuyuvu, yuavt Liixi ho 
sotliciti i el lloc de treball ES trobi vuca~rt. &i cus quc 
lloc hagi Estuf suprimit o s’liugi produit la wvu  jmwis ih  de- 
,fi“ it i va, L‘ l de pa rtu rn en t ( I  o rg LEPE isrn L‘ do 13 ro L‘ ed2 rz c icn 8 a ru rz - 
tira, durant el pcríode esmentut, el reingrh LE uf! lloo ilc. 
treball úel seu ciis u categoria d’origen, del niutuix tiivell i 
u la mateixi Iricnlitat. 

3. El personul &funcionuri CI estututari u yrdk es wfkreix 
[’lipartut 2 que nu opti per ini-orporur-se a Iu plmtilla lu- 
boral de [’entitat corresponent en el moment que li sigui 
qfert s’ha de reinoorplorur al seu lloc d’oriRen o, .si aixli 1111 

k,s possible, a urlu altra p l u p  del Ikpurtamerlt de Sunikilt i 
Sexuretut Social o de 1 ‘lrrstifut Catulu de ki Salut dol rnnteix 
L‘OS o Iu niateixa categoria, ert el qunl CUS s’ha de resyecrur, 
si L‘SCUU, el yue cfislmsci i ”article 55. Aquestli p l u p  hu d’cs- 
tar ubicada en la muteixí1 localitcit 4 1 ~  la p l u p  ocupadu 
o uix ir  i d rio m L‘ n t, 11 e va t 4 u e, per ivE ex i s  it? tr c ia de 11 ili u es, n ixli 
no sigui poxsihle, supci,rit en e1 qual s’upliqui?n e ls  Inecmi.r.- 
mes de redistribucicj d’efecttius o 10s altres n m i m s  dc ra- 
c ional itiyicid rie l ’o I-Ranitzacici udtn irz isírutivu re f i  uludes per  
aquesta Llei. >j 

Just i f i caci6 : Es cons i dcra con vc n i en t introduir aq LI est a 
disposicici addicional, per tal de modificar detestninats as- 
pectes relatius a la situncili administrativa dcl personul fiin- 
cionari de I’Administraci6 de la Gcncrditat i del 13crsoiial 
estatutari de la Seguretat Social quc s’incorpori a la plantilla 
de pcrsonal labiirnl de Ics entitats creades cn I’hnbit del 
Servei Catali1 cle la Salut d’ticord a ~ n b  l’iirticle 7.2 de fa Llci 
1511 990, de 9 dc juliol, d’ordenaci6 saniihria de Catalunya.  

Article 10 

PROJECTE PlIESENTAT 

S’ufcgeix i i n  opartat 5 cn la disposiicici iransithria scgona 
de la Llei 1511 990, dc I) de juliol, amb la rcdaccici scgiienl: 

MS. Mcntrcstatit m;intitigui 1;i seva tiaturalesa coin a enti- 
tat gcstora de ccntres, serveis j cstabtitncnts sanitaris pí- 
hlics, I’Institiit Catath de la Salut pocirii realitzar tots els 
actcs i negocis juridics nccessacis per c? I’aclcquat dcsenvo- 
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lupament de les seves funcions tl’acorci amb el rkgim jurídic 
que l i  6s d’aapiicació, sota les directrius generals del Servei 
Catab de la Salut>>. 

Izuurh posat en prcictioa i m  Pla d’inromimcio’ u la ciutuda- 
nia del Servei Cutald dí) la Salut, yue iticlourh l’accessihili- 
tat de totu persona a la dmumentwió prevista en aquesta 
Llei, en els articles 9, 19, 26, 35 i 54.)) 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena num. 47 I )  ”addició 

Ibmena núm. 43 De sup-essili G. I-’. d’Sriiciativa p e r  Catalurrya 

D’un nou article 1 0  ter 

<<...S. Mentrestunt mantingui la SL‘V~I naturdesa com u en- 
titut giDst0s.u de cetttres, ,serveis i estubliments amitaris pú- 
Glics. i,’Institut Catali rlc la Salut podrh realitzar...)> 

*S’qfegeix lu Ilisposicid trunsitciria Onzenu n lu Llei 
IYI990, de 9 de juliol, que q i d u  rcdactudu de la següent 
m un e ra : 

< c l i n  el termini de nou ntesos conzptudnrs a partir de i ’en- 
trada en vigor d’aquestu Llei, el Consell de J>irecriÓ del 
Servei Catal& de la Salut, aprovar& u11 PIU quinquennul 
d’equitut. Aque,st Pla inclriurd les mesures necesshries per  
tal quc a la seva jinalitzauid els recursus pressupostciris 
aplicuts a assist2ncia i prumncin’ dt la salut dels ciuttdmr i 
ciutadanes de  caúa Sector Sunitari sigidin dirccturnent p m -  
porcimials a la seva puhlacin’ amb les correccions yrde res- 
ponguin als estudis epidernir)lligics que s ’Itmuran realitzat 
d’acord llmh ei 

Ksmena núm. 44 

G.P. d’lniiciativu p e r  Catuluriyya 

modifcació 

<<5. Sens perjudici dei que estableix uqucsta L/ei, l’insíi” pla quirlqLlenr,al diEYMitat. ,, 
tut Catal5 de la Salut podrh realitzar tots cls actes...)) 

Disposici6 derogathria 

Esmena núm. 45 De moú(ficaci6 

C.P. de Converg>ncia i Urrid 

<<5. Mentrestant mmtingui la seva naturalesa corn a enti- 
tat gestora cle la SeRiirefur Sorial, I’Tnstitut CatalB de la Sa- 
l ut.. . >) 

Addicih de noiis articles 

Esniena nhn .  46 LI ’uddicid 

G.P. d’lriiciativa per Cutalunyii 

D’un nou aclicle 10 bis 

r<S’ufegeix EU Ilisposicid transithria Deseita a Iu TJei 
iY19d0, l-lu 9 de juliol, que queda reductalla de la següent 
m un e ra: : 

(<En el termini de sis mcsns compíudmx II partir de 1 ’ei i -  

trada en vixor d’uquestu Llei, el Sewei Catali de Iu Salut, 

irnica 

PROJBCTE PRESENTAl’ 

Resten derogades totes les norrncs que s’oposiii al que es- 
tahlcix aquesta I,Fei. 

ESMENES PRESEN‘I‘ADES 

No hi ha presentada cap esmena. 

Disposicia5 final 

única 

PROJECTIZ PRESENTAT 

S’nutoritza e! Govern de la Generalitat perquk dicti les 
normes de carhcter general i reglamentari ticcessiries per il 

desen vo 1 u par i ap I i c ar aquest a LI ei. 
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ESMENES PRESENTADES 

No hi ha presentada cap esmena. 

Exposició de motius 

PROJECTE PRESENi’AT 

La Llei i 5/1990, de  9 de juliol, ordena ei sistema sanitari 
de Catalunya i estableix la regdaci6 general de totes Ics ac- 
cions conducnts a Ser efectiu el dret a la protecció de la salut 
previst en l’article 43 i concordants de la Constituciii espa- 
nyola dins el territori de la Generalitat, en el marc de les 
competencies que li atribueixen I’articlc 9, apartats 11 i 19, 
i l’article 17 de I’EEstatut d’htitonornir-1. 

El nou model d’ordenaciii saniehria que consagra l’es- 
incntarla Llei, basat en els principis d’uunivcrsalitzacid, inte- 
gració dc serveis, simplificació, eficgcia i eficikncia de 
I ’organització sani tbria, descentralització i desconcentració 
de la gestió i participa55 comunitiria, entre d’altres, es ver- 
tebra a traves del Servei Catalh de la Salut, ens plibIic de na- 
turalesa institucional, adscrit al Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, que es regeix per les previsions de la ma- 
teixa Llei i les normes dictades en el seu desplegament, al 
qual I i corresponc n les fu nc i om d’ ordenuc i 6, pl m i fi caci 6, 
programaci6 i avaiuació sanitbrics, shcio-sanitaries i de sa- 
lut publica i la distribizcici dels recursos econbmics afectes 
al íinanqament dei sistema sanitari pGblic, com tambk les 
funcions d e  gesti6 i adrninistraci6 dels centres, els serveis i 
les prestacions d’aquest sistema, que el Servei pot executar 
directament o a traves de qualssevol f6rrnules de gesti6 in- 
directa o compartida admeses ;en dret. 

Amb aquesta configuraci6 <(d’ens ptíblicu el iegislador va 
defugir de configurar el Servei Catalh de la Salut COM un ur- 
ganisrne autbnoin de carkcter administratiu amb la voluntat 
d’inquibir-10 dins la categoria dels ens públics que, amb ca- 
rhcter generat, han d’ajustar llur activitat al dret privat, cate- 
goria molt més adient amb la seva condici6 d’entitat 
configurada per tots eis centres, scrveis i establiments sani- 
taris públics o privats de cobertura pública -article 5 de Ja 
Llei- i la diversitat de fórmules de gcstló directa, indirecta o 
comparmtida que el Servei Catalh de Salut pot emprar als 
efectes de la gestió i l’administració dels serveis i les presta- 
cions del sistema sanitari pziblic -article 7.2 del text legal-. 

e s  per aquest motiu que, en aplicació de l’article 4 de la 
Llei 15/1990, de 9 de juliol, precitada, eI Decret 2611997, de 
1ü de febrer, primer, i posteriorment el Decret 13111994, de 
30 de maig, en concretar el rbgim jurídic del Scrvei Catali 
de la Salut, han establert en el seu article 1,1 que, pel que fa 
a les relacions juridiques externes, aquest enes se subjecta, 
amb crzricter general, ui dret privat; subjecci6 que es manté 
plenament en la nova redacci6 de I’article 4 de ia Llei que 
ara cs presenta en coherkncia amb el plantejament anterior, 

que no té altres alteracions que les derivades dc I’obiigada 
adequació del regim de contractació d’aquest ens a la legis- 
lació basica de 1’Estat corn a conseqiihcia de la recent en- 
trada en vigor de la Llei 1311995, de 18 de maig, dc 
Contractes de les Administracions Públiques. 

Aixf mateix, l’experiencia assolida en el procés de conso- 
lidaci6 del Servei Catalb de la Salut fa necessari regular 
amb tnés precisió el procediment a seguir per a la constitu- 
ció d’organismes que en depenen, la formació de consorcis i 
la creaci6 o participaci6 del Servei en qualssevol altres enti- 
tats admeses en dret. 

Al mateix temps, escau incorporar en el tcxt de la Llei, a 
efectes de seguretat jurídica, la nova organitxacici funcional 
dels sectors sanitaris establerta s i  I’crnpara del que prcveu la 
disposició addicional 21 de la Llei i611993, de 28 de de- 
sembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 1994, i revisar, en ordre a una major economia, celeritat i 
cfichcia, el regim d’impugnxi6 dels actes dictats pel Servei 
Catal2 de la Salut. 

Finalment, conve completar les previsions de la Llei amb 
la inclusid de diverses normes ordenades n I’estabiirnent de 
f6rmules per a la Sesti6 dels centres, serveis i establiments 
sanitaris i sbcio-sanitaris que facin possibk un rnejor grau 
d’impiicaci6 per part dels professionals en el procés de des- 
envolupament del sistema sanitari; que garanteixin a1 Servei 
Catal& de la Salut l’accés a la informació poblacional ne- 
cessiria per tal de  fer efectiva, entre d’nltres finalitats, la 
universalitmci6 de I’atenció saniliria pííblica a tots eis ciu- 
tadans, i, en últim terme, que permetin a 1’Institut Catali de 
la SaIut la reaIitxaci6 de tots eIs actes i negocis jurídics que 
siguin necessaris per a l’aadequat desenvolupament de les 
íuncions que aquest organisme td atribukies, d’acord amb el 
rkgirn juriclic que l i  és d’aplicació. 

ESMENES PRESENTADES 

Parigraf primer 

No hi ha presentada cap esmena. 

Parhgraf segon 

Esmena núm. 48 I1 ’addició 

G.P, Popular 

<<...i administració deis centres amb ple respecte a la seva 
autonomia; els serveis i les prestacions...)) 
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Paragraf tercer Parbgraf seti! 

~ 

G. Socialistu al Parlanzent de Catalunya 

<(...dels ens piiblics, que pot ajustar llur activitat...)) 

Paragraf quart 

Esmena núm. 50 Ile rnodifieacio’ 

G. Socialista al Purlament de Catalunya 

<(...externes, aquest ens es pot subjectar al dret privat...>) 

Esmena nlim. 51  D ’uddicid 
~ 

G. P. d’E,rqut.rru Republicana de Cutalunya 

(<<...de Contractes de les Administracions Públiques. En 
qualsevol cas la Generditut de Cutulunyu no vol renunciar 
al contrul públic de lu gestid i de la despesa que quakmnl 
govern ha d’exercir per tal de millorar 1 ’adrninistrucid pú- 
blica, malgrat que es pugui utilitzar en algun cas la teunica 
privada de gestid sense renunciar u cap dels serveis i pres- 
tacions dei sistema sunituri públic.>) 

Parhgrafs cinqub i si& 

No hi ha presentada cap esmena. 

~ 

Esmena nr‘m. 52 D ’uddicid 

(<...fórmules per a la gestiii i administrucici dels centres, 
. .  serveis I.. .>) 

Titol dc la Llei 

PROJECTE PRESENTAT 

PROJECTE DE LLEI DE MOD~FICACIO PARCIAL 
DE LA LLEI lSll990, DEL 9 DE 3UJd110L, D’OKDENA- 
cró SANTARIA DE CATALUNYA 

ESMENES PRESENTADES 

No hi ha presentzda cap esmena. 

RECOMANACIONS DE LA PONkNCIA 

El ponent del G.P. Popular anuncia la retirada d e  l’esme- 
na n h .  19. 

La ponhcia recomana I’adopoi6 de les esmcnes n ú m .  
31, 39, 41, 42 i 45. 

Palau del Parlament, 13 de setembre de i 995 

Jaume Padrós i Selma, Daniel Font i Cardona, Ernest Be- 
nach i Pascwal, Tmma Mayol i Beltran, Jdio Ariza i Irigo- 
yen, Josep M. Reguant i Gili 

DICTAMEN DE LA COMJSSi6 DE POLjTlCA SOCIAL 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Comissió de Politica Sociril, en sessi6 tinguda el dia 
13 de setembre de 1995, ha estudiat el text del Projecte de 
llei de modificació parcial de la Llei 1511990, del 9 de ju- 
liol, d’ordenaci6 sanithria dc Catalunya, tram& pel Consell 
Executiu dc la Generalitat, I’Inforrne de la Poncncia i les es- 
menes presentadcs pels grups parlamentaris. 

Finalment, recollint les modificacions aprovades per la 
Comissió i d’acord amb el que disposen els articles 97 i 98 
del Reglament del Parlament, ha acordat #establir ei Dicta- 
men següent: 

PROJECTE DE LLEI DE MODXFICACI~ PARCIAL DE 

SANXTARTA DE CATALUNYA 
LA LLEI 15’1  990, DEL 9 DE JULIOL, D’ORDENACIb 

Exposici6 de motius 

La Llei 1511990, del 9 dejuliol, ordena el sistema sanitari 
de Catalunya i estableix Iu regulació general de totes les ac- 
cions conduents a fer efectiu el dret a la protecció de la salut 
reconegut pels articles 43 i concordants de la Constitucid 
espanyola dins el territori de la Generalitat, en el m i m  de 

http://de
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fes compet6ncies cluc li atribueixcn l’article 9, apartats 1 I f 
19, i I’article 17 de 1’Estatut ci’autonornia. 

Ei noli model d’ordenació sanithria quc consagra I’es- 
mentacla Llei, basat CII els principis d’universalitzaci6, intc- 
gracici dc secvcis, sirnpIificaci6, cfidcia i eficikncia de 
1’ orgatli tzaci6 sani tiria, clesceiitralitxació i descnncentració 
de la gcsti6 i participnciri comunithria, entrc d’altres, es ver- 
tebra a travds del Servci CatalB c k  la Sdut, ens piíblic de na- 
tiiraiesa institucional, a c l w i t  ni Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, que es regeix per les previsions de la ma- 
teixa Llei i per les normes dictades per a fer-nc el dcsplegu- 
incnt. Li corresponen les fLincions d’ordenació, planificaci6, 
prograrnaci6 i avaluaci6 sanithries, sbcio-sanithies i de sa- 
lut piblica i la distribuci6 dels recursos econbmics (z f cctes 
al finanpincnt del sistema sanitari ptíblic, c m i  també les 
funcions de Sesti6 i administraci6 dels centres, els serveis i 
les prestacions d’aquest sisterna, que cl Servei pot executar 
directament o a través de qualssevol fiirinules de gesti6 in- 
directa o compartida adrncses en dret. 

Amb aquesta configuració d’cns pilblic cl legislador vil 
defugir de  configurar cl Servei GataIB de la Salut com un or- 
ganisme authnom dc carhctcr administratiu, amb la voluntat 
d’incioure’l en la catcgoria dels ens p6blics que, amb car8c- 
ter gcnerd, han d’ajustar llur activitat ai dret privat, catego- 
ria molt rnés adequada il la seva cendici6 d’entitat 
configurada per tots cls centres, serveis i cstablimerits sani- 
taris ptiblics o p-ivnts de cobertura priblica (article 5 de la 
Llci) i a la divcrsitat de frjrmulcs de gesti6 directa, inclircctii 
o cornpnrmtida cpe el Servei Catalh de Salut pot en-iprar als 
efectes de la gcsti6 i I’ndrninistraci6 dels serveis i les presta- 
cions del sistema sanitari plibiic (article 7.2 del text kgai). 

1:s per aquest tridu cluc, en aplicacili de I’articlc 4 de la 
Llci 1Y1990, dcl 9 de  Juliol, precitada, el Decret 26/199I, 
clci 18 de fcbrer, primer, i posteriorment el Decret 
I 3  111 c394, cicl 30 de. rniiig, en concretar el rkgirn jurídic del 
Scrvei Catalh tic la Salut, han establert en l’article I ,  1 que, 
pel que i’a r2 les reIncions jurídiqucs extcrnes, aquest ens se 
sub.jccta, amb cachctcr general, al dret privat, subjecció que 
es manté plenatnent en la nova  redacci6 de l’article 4 de la 
Llei prcsent, en cohcrkncin amb GI plantejment anterior, 
que no  té altrcs aiieracions que Ics derivades de I’obligada 
acíetluxi6 del rkgirn de ccmtractaci6 d’ayucst ens a la Icgis- 
laci6 bhsica de I’Estat coi11 a conseqiikncja de la recent en- 
tracla en vigor dc la I k i  13/t995, del IK dc m i g ,  de 
CCI 11 truc tes de les aci rn ini str’acions pti bl iques. 

Aixi mateix, l’cxperikncia assolida en el procks de conso- 
lidaci6 del Scrvei CataIB de la Salut +a necessari 17cgular 
amb més precisió cl procedirncnt a seguir per ii la constitu- 
cii, d’organismes q u e  en cícpenen, la í‘ormació de consorcis i 
la creacici, o la participa56 del Servei en aquesta, de quiil- 
ssevtd ;&res ciititats aciiiiescs en dret. 

AI mateix temps, esciiu incorporar ai text dc la I,lei, a 
efectes de scgureht jurídica, la nova organitmi6 funcional 
dels scctors sanitaris establerta il l’einpara del quc estahleix 
la clisposicici addicional vint-i-unena tic la Llei 16/1993, del 
28 de desernbrc, de prcssupostus dc la Generalitat dc Cala- 

lunya per al 1994, i rcvisar, amb vista rz ~ i n a  Inqjor econo- 
mia, celeritat i efichcia, el regim d’impugiiacici deis actes 
dictats pel Servei Catalb de la Salut. 

I;inalment, convé completar les prcvisions de Ia JJei amb 
la indusi6 de diverses nornies orientades a I’establiment de 
fhrmulcs per a la gestió dels centres, efs serveis i els establi- 
ments sanitaris i sbcio-sanitaris que facin possible un  rna.j?ior 
grau d’implicació dels professionals en el procis de descn- 
volupament úe1 sistema sanitari, que garanteixin a1 Servei 
Catal5 de la Salut l’acc6s a h informaci6 poblacinnal ne- 
cessiria per tal de fer efectiva, entrc d’altres finalitats, la 
universalitzaci6 de l’atcnció sanithria p6hlica a tots els ciu- 
tadans i, en últim terme, que perrnctin ii I’Institut Catali de 
la Salut In realitmci6 de tots els actes i ncgocis juridics que 
siguin necessaris per al desenvolupament xiequat de les 
iuncions que aquest organisrnc té ati-ibui’des, d’acorcl ainh el 
rkgim juridic quc l i  és aplicable. 

Article I 

Es modifica l’article 4 de la Llei 15/1990, del 9 clc juliol, 
cluc queda redactat en els termes següents: 

( ( 1 .  El Servei Catalh de la Salut és un ens públic de natu- 
ralesa institucional, dotat de persorialitat jurídica prhpia i 
plena capacitat per al compliincnt de les seves finalitats, que 
resta adscrit al Departament de Sanitat i Seguretat Social i 
es rcgeix pcls preceptes cl’aquesta Llei i les sevcs disposi- 
cions complcmenthries CIC descnvolupamcnt. Pcl yuc fa a Ics 
relacions jurídiques cxterncs, se subjecta, cit termes gene- 
rals, al dret privat, 
>>2. No obstanl el que disposa I’apartal I ,  el Servei Catdii 

de la Salut se sotmet al dret públic en Ics mathies segiients: 
>>a> Les relacions del Servei Catali dc la Sídut amb el De- 

partament de Sanitat i Seguretat Social i amb la resta d’ad- 
ini nistraci ons ptíbliques. 

rlb) Et r6gim patrimonial del Servei, quc s’ajwta a les 
previsions dc I’article 5 1 d’aquesta 1,Iei. 

HC) 1 3  regim i‘inancer, prcssuposiari i comptable dcl Ser- 
vei Catal& de la Salut, que es rcgeix pel que cstiiblcix el ca- 
pítol VIT cIcl títol TV d’aqucsta Lfei, S6n aplicabfes ci] 
particular ii la intervcnci6 del Scrvei les disposicions dels 
articles O3 al 71 del text refhs dc la I,lci de finances públiques 
tic Catalunya, aprovat pel Decrct legislatiu 9I1994, dcl 13 dc 
juliol, i les correlatives de la Llei 1 fi/ 1984, del 20 de rnarq, dc 
l’eslatut de la íuncih interventora. ‘rot aixb, sens pcqjudici dc 
Ics especial i tats que s’estnbleixin per rcglainent, 

~ d )  El rkgirn d’impugnacici dels actes i de rcspoiisahi tiiat 
clcl Servei, quc es regeix pcls articles 59 i 60 d’aquesta Llei. 

>>e) ],es situacions deriv;ides dc I’esiatus jui~ídic cspecial 
de les persones amb dcct a 1’ussislhncia sanitBria p‘ihlica. 

>r3. I A  contractació del Scrvci Catulh CIC la Sdut s’ha 
d’ajjtistar a les previsions dc la legistxi6 sobre contractes de 
Ics administracions p6bliques. Tanrnateix, eis contractes de 
Sesti6 sanitaris i shcio-sanitaris en I-kgim CIC conccrt es re- 
geixen per llurs normes cspecifiqucs. 
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>>4. EI rkgim de personal del Servei Catal5 de Ir? Salut sc 
subjecta a les disposicions contingudes cn aqucsta Llci i a 
Ics rcstants normes d’aplicacici específica. 

~ 5 .  En I’exercici de les seves funcions, el Servei Catdh 
de la Salut i la totalitat dels organismes dotats de personali- 
tat que en depenen, si n’és el cas, gaudeixen de la reserva de 
noms i dels beneficis, les exempcions i les franquícics de 
yiialsevol naturalesa que la legislaci6 atribueix a 1’Arlminis- 
traci6 de la Gencralitrzt i a les entitats piíbliques encarre- 
g d c s  de la gestió dc la Seguretat Social,>> 

Article 2 

lis modifica I’apartat 3 de I’articie 7 dc la Llei 15J1990, 
del 9 de juliol, que queda rcclactat de la mímera segiicnt: 

~ 3 .  El Consell Executiu pot acordar ícz constituci6 d’orga- 
nisines, la formacicj de consorcis i la crcació o la par-ticipa- 
ci6 del Servei Catali1 de la Salut cn qualssevol altres entitats 
admeses en dret, als efectes del que estableix I’aparlat 2 
d’ aquest article. En particular, pot crear qualssevol emprc- 
ses plibiiques de Ics prcvistes en la Llei 41 1985, del 29 CIC 
marq, de l’estatut dc I’empresa pública cattalana.)) 

Article 3 

Es modilica i’npartnt 1 L; l’article 34 de la Llei 51 1 9 
del 9 dc juliol, quc queda redactat en els termes següents: 

( < I ,  Ei Consell dc Direcció, Organ de govcrn del Sector 
Sani tari , 6s íbl-mat pcr: 

>} I ,  I .  ‘i’rcs representanis dcl Depmtament de Sanitat i Se- 
guretat Social, que scin el Ilirector del Sector i els responsa- 
lilcs ilcls hmbits d’Anhlisi i Programacici i de Servei al 
CIimt o, en cl seu defecte, eis de les unitats fwncionals que 
els s LI bs ti t riei x i H .  

)> 1.2. Dos rcpreseníants de les corporacions locals, que s h :  
))a) Un reprcsentant del Conscll o cls Consclls Comarcals 

)>li) Un reprcsentant de I’ Ajuntament o els Ajuntaments 
del territorial del Sector corrcsponcnt. 

del Sector corrcsponcnt.)) 

Articlc 4 

Es modifica I’apartat 3 de l’article 37 dc la 1,lci 1511 990, 
del 9 de juliol ,  quc queda reclactat de la inancra segiient: 

~ 3 .  Per al desenvolupament dc les seves comeses, el Di- 
rector dcl Sector disposa de les unitats i‘Lrncionals segiients, 
que cn depenen clirectarnent: 

w- Ainbit d’hnhlisi  i Programació. 
>>-- Amhit de Servei al Client. 
)>El conseller cle Sanitat i Seguretat Social, mitjanqant una 

ordre, pot rcfondrc aqucsites imitats n substituir-les per ai- 
tres, o establir aquclles altres unitats funcionals yuc siguin 
neccsshries pcr ai dcsenvolupaiiient correcte cle Ics actua- 
cions encomanades al Sector Sanitari.)) 

Article 5 

Es modifiquen els apartats 2 i 3 dc l’articlc 59 de la Llei 
1511990, del 9 de juliol, que qucden redactats corn segueix: 

t(2. D’scord sinb el que hi ha previst en l’apartat anterior, 
els actes dictats pels brgans centrals de ciirecciij i gestió del 
Servei Catah de la Salui podcn ésscr objecte de recurs ordi- 
nari davant cl conscller de Sanitat i Seguretat Social, i els 
dcls brgans de direccid i gestió dc les Regions Sanithrics, 
davmt cl Director del Servei Catalh de l a  Salut. Les resolu- 
cions del recurs ordinari esgoten, cn arnhdris C L M S ,  la via 
aclm i n is t rat i va. 

>r3. Les reclarriacions prEvies a In via jLirisdiccionai civil 
s’han d’adrcqar al Director del Servei Catali de la Salut, al 
qual correspon llur rcsoluci6.n 

Articlc 6 

S’afegeix a I’nrticlc 60 de la 1,lei 1511990, del 9 de juliol, 
un apartat 2, arnb la redaccici scgiient: 
<12. Els procediments dc responsabilitat patrimonial a qui: 

es rcfereix el capitol 1 dcl títol X de la Llei 3011992, del 20 
de novembre, de regim juriclic de les administracions plibl i- 
ques i del procediment administratiu cornfi, h a n  d’ésser re- 
solts pel Director del Servei Catal i  de la Sdut.)> 

Articlc 7 

S’afcgeix una clisposici6 ncldicional dcsena ii la Llei 
1511990, del 9 clc juliol, arnti la redacciri segiicnl: 

<<D’acord a i d i  el cluc estiihlcixeri cls articlcs 7, aparut 2, i 
22, apartats 2 i 3, d’aqucsta J h i ,  el Scrvci CatalB cie I s  Salut 
i ,  si  s’escaz~, les regions sanitiries poden csiablir contractes 
per a In gestili de ccntces, serveis i establiments dc protccciri 
de la salut i cl’rztenci6 sanithria i shcio-sanithria, que han 
d’ésser acreditats a acj~iesi efecte, arnb entitats de basc asso- 
ciativa constitui’dcs totlilrrietlt o majoritBriarnent per prdes-  
sionals compresos en q~ialsevtd dels cdkctius CIC personal a 
quk es reíkreix I’wticle 49, apzrtat 1 ,  en els tcrines i amb ics 
condicions previstos per la legislaci6 vigent, amb la finalitat 
CIC promoure u11 major grau d’irnplicaci6 rlcls I~roI’essionals 
en el pro& de desenvolupament, t-acionalitzacici i opti- 
mitzaci6 del sislema sanitari pLiblic. 

>>En aquests supbsi ts, els professionals que constitucixin 
les entitais esmentades i hi passin a prestar els SCUS serveis, 
resteri en el cos I) la caiegor-ia d’origen en la  situacilj d’cxcc- 
dkncia volunthria il quE: es refereix I’eepígi-af c) de I’articEc 
71, apartat 2, de la Llei 17/1985, del 23 dc jul iol ,  de !:i ~ ‘ L I I I -  

ci6 pública dc i’Administrnci6 dc la Generalitat, segons la 
redaocici rionada pcr la 1 ,lci 91 1994, del 29 de juny, de r d h r -  
ma de la legislaci6 sclaliva ii la l’iinciri pública de la Cienera- 
litat dc Catalunya. Aixb n o  obstant, durant ~ i r i  pcchde de 
tres unys des de In declaracici de la nova sitziaciii, el Dcpar- 
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tamcnt de Sanitat i Seguretat Social o l’organisme de procc- 
dencia han d’adoptar les mesures adequades per a facilitar 
la reincorporació d’aquest personal al lloc de treball que 
ocupava, quan ho sol.liciti i el lloc de treball es trobi vacant. 
En cas que el lloc hagi estat suprimit o n’hagi estat feta la 
provisi6 definitiva, el Departament de Sanitat i Seguretat 
Social o l’organisme de procedkncia han de garantir, durant 
el periodc esmentat, el reingrés a un lloc de treball del cos o 
la categoria d’origen, del mateix nive11 i a la mateixa locali- 
tat.>> 

Article 8 

S’afegeix una d i s p o s i 6  luidiciorial onzcna a la Llei 
1511990, del 9 de juliol, arnb la redacci6 segiient: 

<<El Consell Executiu ha CIC reglilar mitjanqant un decret 
els requisits, l’abast, el procediment i els sistemes de selec- 
ció per a l’establiment dels contractes de gesti6 de serveis 
sanitaris i sbcio-sanitaris en regim de concert, que s’han 
d’ajustar amb carkter general als principis de publicitat i 
concurrhcia, tot tenint en compte les previsions del Pia de 
Salut de Catalunya)>. 

hrticlc 9 

S’afcgcix una disposició adicional dotzena a la Llei 
I511 990, del 9 de juliol, amb la redacció següent: 

<<Les administracions públiques de Catalunya, i els orga- 
nismcs i les entitats que en depenen, han de col-laborar amb 
el Servei Catalh de la Salut facilitant-li la in€omació poblacio- 
nal necesshria, ideritificativn i de residkncia, de llurs hrnbits ter- 
ritorials o funcionals respectius, en un suport que en permeti el 
tractament automatitzat, per a la constituci6 de les bases de da- 
des corresponents als usuaris del sistema sanitari públic, les 
quals poden &ser utilitmdes exclusivament per a la consecució 
de les finalitats que aquest ens t i  assignades>>. 

Article 11 

S’afegeix una disposició addicional catorzena ii la Llei 
15J1990, del 9 de juliol, amb la redacció següent: 

~ 1 .  EI nomenament en propietat, amb destinació definiti- 
va o provisional, o en rkgim d’interinatge com a funcionari 
del cos de farmac@utics titulars de l’hrnbit de la Generalitat 
de Catalunya no comporta el dret a la titularitat d’una nova 
oficina de farmheia en el partit oficial farmackutic correspo- 
nent. Aquesta previsi6 6s aplicable tant pel que fa als titu- 
lars únics d’una oficina de farmicia com a aquells que s6n 
titulars en r&im de copropietat. 

~ 2 .  Els funcionaris amb nomenament en propietat o en 
rkgim d’interinatge com a funcionaris del cos de farmacku- 
tics titulars afectats per aquesta disposició porten a termc 
llurs funcions cn mntbia de salut pública en el marc de I’es- 
tructura del Departament de Sanitat i Seguretat Social, A 
aquests efectes, el Govern de la Generalitat ha de dur a ter- 
me les modificacions pertinents en les relacions de llocs de 
treball del Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

n3. Als efectes del primer concurs d e  rnkrits per a la 
provisió de llocs de treball de farmacEutics titulars de la 
Generalitat de Catalunya que es convoqui, no s6n aplica- 
bles les riormes presents als farmnckutics titulars amb 
destinació provisional que concursin i accedeixin dc for- 
ma definitiva a la mateixa plaga que ocupaven de manera 
provi si on al. )> 

Article 12 

S’afegeix un apartat 5 a la disposici6 transitbria segona 
de la Llei 1511990, del 9 de juliol, amb ia redacci6 següent: 

4. Mentre mantingui la seva naturalesa C Q ~  a entitat 
gestora de la Seguretat Sociat, 1’Institut Catali de la Salut 
pot realitzar tots els actes i negocis jurídics necessaris per al 
desenvolupament adequat de les seves funcions dT acord 
amb ei rkgim jurídic que l i  6s aplicable, sota Ics directrius 
generals del Servei Catal& de la Salut.)> 

Article 10 
Disposició derogatbria 

S’afegeix una  disposici6 addicional tretzena a la Llei 
1511990, del 9 de juliol, amb la redacció següent: 

<(16 El Consorci Sanitari de Barcelona, ens de carhcter 
associatiu amb personalitat jurídica prbpia, integrat per la 
Generalitat de Catalunya i I’Ajuntamcnt de Barcelona, resta 
adscrit funcionatment al Servei Catal& de la Salut. En cap 
cas la representaci6 de la Generalitat de Catalunya en la 
Junta General del Consorci nt) pot ésser inferior al 51 per 
cent dels seus membres. 

~ 2 .  Les funcions previstes per a les Regions Sanitiries, 
pel que fa a la ciutat de Barcelona, s6n directament assumi- 
des pel Consorci Sanitari de Barcelona. 

r>3, EI Consell Executiu ha de dictar les normes que facin 
efectives les previsions dels apartats anteriors.>> 

Resten dcrogades totes les normes que s’oposin al que es- 
tableix aquesta Llei. 

DisposicM final 

S’autoritza el Govern de Ia Generalitat per@ dicti les 
normes de carhcter general i reglamcntari necesshries per SI 

desenvolupar i aplicar aquesta Llei, 

Palau del Parlament, 13 d e  setembre dc 1995 

El secretari 
Carles Viñas i Serra 

La presidenta de la Comissi6 
Rosa Rarenys i Martore11 
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ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE 

1 .  Esmena nl‘rrn. 1 A /u totalitat 

G.P. d’ltziciativa per Ciitulunya 

De retorn del text del projecte al Govern 

2. Esmcna num. 1 A la totditut 

G.P. d’ELsquerra Republicana de Catulunya 

De retorn del text del projecte al Govern 

3. Esmena niim. 1 A EU totalitat 
~~ -. . 

G. P. Popular 

De retorn del text del projecte al Govern 

Article 1 

Apartat 1 

4. Esmena núm. 1 De supressid 

G.P. d’lniciativa per Catalunya 

<(...de desenvolupament. Pel que ju a les relacions jurldi- 
qws aterries, se subjecta, en termes generais al dret pri- 
vat. )) 

5. Esmena mim. 2 

G. Socialista al Purlament de Catalunya 

6. Esmena núm. 3 D ’addicin’ 

Grup Mixt 

<{...disposicions cornplementBries de desenvolupament. El 
Servei Catalci de la Sulut té per objectiu el promiw-e, prote- 
gir  i preservar la salut de la pohlacid amb carhcter univer- 
sal gratui‘t i públic.)> 

7. Esmena núm. 4 D ’addicio’ 

e.]? d ’Esqim-ra Republicana: de Catulunya 

<<...en termes generals, al dret privat. El ilcpurtament de 
Sanitut tanmateix estublir2 aquelles mesures que cregui ple- 

cessaries per xarantir el control púhlic de la Restiri i de la 
despesu dei Servei Catalb de la Salut.)) 

Apartat 2 

8. Esmena núm. 5 De supressid 

G. P. d’lniciativa per Catalunya 

De tot el text de l’apartat. 

~~ ~~ ~~ _ _  

9. Esmena n6m. 6 

G. Socialistu al Parlament de Catulunya 

De supressid 

<<2. No obstant, el Servei Catalh de la Salut...>> 

Lletra c) 

10. Esmena núm. 7 I1 ’addició 

<<...de desenvolupament. Pel que fa a les relacivns juridi- 
gues externes, se subjectu, en termes generals, al dret pri-  
vat.>> 

G.P. d’Esquerra Republicana de Catulunya 

(<, . . q u e s ’ est ab 1 e i x i n reg 1 a tn en t hr i amen t. Es con te mp I a rh 
així mateix Iu possibilitut de realitzar auditories.>) 
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Lletra e) Articlc 2 

11. Esmena nGm. 8 D e  aupressi6 1 5  Esmena n6m. 12 De supressici 

G. Socialistu al Parlament de CatuIunyu G.P. d’lniciativa per Catalunya 

De tot el text de la lletra. De tot el text de l’article. 

Addició de nous articles 
AddicM dc nous apartats 

16. Esmena niim. 13 

G. P. d’iniciativu per Catalunya 

U ’addicid 
12. Esmena naím. 9 

G. SociuliLytu al Parlument de Catalunya 

ll ’ addicili 

D’un nou article 2 bis 
H.. dret il l‘assistkncia sanithria pDhlica. 
En les seves relacions jurídiques exterrim el Servei Cata- ((Es modifica l’apartut I de I’article I5 de la Llei 

lSíI99U, de 9 u% juliol, que queda reductat de EU següent 
rnanera: 

<<<El Consell de Direcció s’ha de reunir en sessi6 ordiniria 
almenys un cop u1 mes, i també, en cas d’urgkncia a criteri 
del President o quan ho sollicitin un mínim de cinc mem- 
bres, per tal de decidir sobre les qüestions que aquests sol-Ii- 
citin. Des de la sol4icitud fins a la rcunió no pot transc6rrer 
un termini superior a quinze dies.>> 

lii de la Suluf es pndrh sotnietre al dret privat.)) 

Apartat 3 

13. Esmena nlini. 10 n’addicib 

G.P. ?upuiur 

<<...contractes de gestió i udministrucid de serveis sanita- 17, Esmena ,,lime l4 
ris...)) 

D ’uddicid 

G.P. d ‘Iniciativa p e r  Cutalunya 

AddicM de noiis apartats 
D’un nou article 2 ter 

~ 

14. Esmcna núm. 11 D ’ addicio’ r&s modifica l’upartat I de I’article 20 de la Llei 

G. P. d’lniciativa par Catalunya rcE1 Consell Cmdd de la Salut s’ha de reunir, com a mi- 
JY1990, que queda redactat de les segiient manera: 

nim, un cop cada tres mesos...>> 

*En l’elaboracid, presentacio’ i liquidacili dels seus 
pressupostos, el Servei Cutalh de En. Sulut, en els cupitols 
corresponents a contractes i concertLi- per  a la prestacio’ de 
serveis sanitaris dLjermciar& els corresponents u centres 
integrats o udxcrits al propi Servei Cutulh de la Salut 
d’aquel1.r. que, per aquest fi, pugui  establir amb altres ens 
pu’hlics o privuts que no e,sfiguin adscrits. 
La Mernbria del projecte de pressupost detdnru l’import 

unual del contracte previst amb cada una de les institu- 
cions, especificant-ae el seu cardcter d’integracid (I ads- <<Es m ~ d i f i c a  llapartut 1 de l’article 25 de la Llei 
cripcio’. M 

D ’add iciú xa, Esmena 

C.P, d’lniciutiva p e r  Cafatunyu 

15 

D’un nou article 2 quatcr 

15/1990, que queda redactat de la següent manera: 
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{(d) ¡SUES pcrsones en mpresentacio’ de les organitzacions 

e )  Dues persones en representació de les orfianitzucinns 

rrD’un nou article de nzodi3cacio’ de l’articlt. 34 J.2.h) de 
la Llei IS l lUUU,  de 9 dejuliol, que queda redactat en els se- 
giients termes: 

<<b) Dos rcpresentants cic I’ Ajuntament o els A+juntaments 
del Sector corresponent.)) 

sidicals més representatives. 

empresariuls més r~I)resentutive.v ... )l 

~ ~~ ~ 

G.P. d’lniciativa per  Catalunya 
23. Esmena n h .  20 I% supressiri 

D’un nou article 2 quinquies 

NES niod(fioa l ’qur ia t  J da l’articie 27 de la Llei 

d l  Consell de ISireccid s’ha de reunir e / ]  sessici or- 
I5/1990 que yuedurci reductat de lu següent manem: 

dirtiiria cim a mhim ut1 cop u1 mes...>> 

<(...de Servci a1 Client. 
El Conseller de Sclnitut i Seguretat Social, rnitjanpit 

uria Ordre, pot refondre aquestes unituts n substituir-les pr.r 
ultres, o establir clqueites albres unituts Junciursnls que si- 
guia necessuries per al ,desenvolupament correcte de les ac- 
tuacions encomanades al Sector Sunitari.,) -+.- 

LI ’addició 20. Esmena nhm. 17 

G.P. d’lniuiativu per Cutalunya 
24. Esmena nhm. 21 13 ’ix,!dició 

D’un nou article 2 sextics G.P. d’Esquerru Republicana de Catulunyu 

(<Es modifica l’apartut I de I’article 32 de la Llei 

crEl Cmsell de la Salut s’ha de reunir umn a mínim un 
i.Vl990, que quedar& reductat de Iu següerzt maneru: 

cop cada tres mesos...>) 

<<...encomanades al Sector Sanitari, prkvia consulta al 
Consell de Direucid deL(s) Sectnr(s) Saniturils) qfectats.>> 

Article 3 hddicih de nous nrticlcs 

Addici6 de nous apartats 
25. Esmena num. 22 0 ’addicio’ 

- 
21. Esmcna num. 18 D’addiciú G. P. d’lniciativa p e r  Catdunya 

Grup Mixt D’un ~ Q U  article 4 bis 

N... 1.3. Un representant del sindicat mks repi-eserztatiu de {(Es modifica i’upartat 1 de I’urticle 39 de la Llei 

r{d) Dues persones en representació dels Consells de par- 
calla sector ,vaanitari. i> 15/1990, que quedar& redactat de la següent niunera: 

ticipacid de les h e e s  Bhsiques del Sectur. >) 
hddicih de mus articlcs 

22. Esmena núm. 19 I]) ’addicid 26. Esmena n6m. 23 L) ’addició 

G.P. Pupuiur G.P. d’lniciativa per Cutalunya 

D’un n ~ t l  article 3 bis D’un nou article 4 ter 
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((Es modifica l’apartnt I de l’uarticle 4U de la Llei 

({El Consell de Purticipacid del Sector Suniiuri s ‘hu de 
15/1990, que quedar& redactut de la següent manera: 

reunir, cum a minim, U H  cop cadu tres mesos ...,> 

~ 

27. Esmena n6m. 24 D ’addiciú 

D’un tiou article 4 qzrater 

30. Esmena núm. 27 

G,P. d ’Esquerra Republicana de Cutdunya 

<<...amb entitats de base associativa constitu’ides fotalment 
u mujoritdria per professionals compresos en clualscvol.. .)> 

31. Esmena núm. 28 13 ’addicid i dc modificaci6 

ttS’afegeix un nou article a Iu Seccid Segona de la Llei 
JS/ iSW,  que quedar& redactuh de Iu sqiient manera: 

rcCadu Airea lliisica de Salut tinclvh un. Consell de paríioi- 
pucici, br~ar i  d ’assessomment, consulta i participacici cn- 
rnunitdria, que ha d’informar, assesscirar i furmular 
propostes als íjrgctns de direcciú de l’areu hhsicu i del Sec- 
tor Sanitmi sobre les qüestinris relutives u les activitats que 
es desenvolupen a i’Arcw nhsica de Salut, la seva adequa- 
cici a lu riormativa sanitdria i a les Pzecessitats socials de 1u 
pobli~iú,  i ha ú’impulsur in participucici de la comurlitat en 
els centres de 1 ’hirea llRdsicn de Sulut. r) 

G.P. Popular 

<<...establir contructes pcr a la gestici i administmoid cle 
centres, servcis i cstslbliments de protecci6 dc la salut i 
d’atenci6 sanithria i sbcio-sanithia, que han de ser acrecli- 
tats a I’efecte, amb persones juridiques iegslrnent cansti- 
tuidcs sempre qrrc la majoria del capital pertanyi i 
s’intcgrin totnimcnt o rnqiorithria per proiessionals com- 
presos ... >> 

32. Esmcna núm. 29 De modificacin’ 

G. Sociulistu nl Parlamerzt de Catalunya 
Article 5 

28. Esmena núm. 25 

r< ... de 9 de juliol, i s’hi qfegeix un niiu apartat 6, que que- 
den reclactats com segueix: 

<( 6. De 1 s rec u rms, rc c lrr ni a c io tts i procedir n t r i  ts de res- 
ponsatMtnt patrimonial, presen tuts davant úd Conse I1 c‘r de 
Smitut i Seguretat Social i del Ilireutor del Servei Catal& 
do la Salut, aixi corn dí? I P S  rcsulucions curreL~pumwtx, se ’n 
cionwu cnrnpe al Curisell de Ilireccili del Servei Catulu de 
la LS’GIlUt. >j 

Article 7 

29- Esmcna nrim. 26 1% supressid 

G. P. d’inicicltivu piJr Cntaíurrycl 

De tot cl text de I’article. 

<< . ..base associat iva consti tui‘des per pr f , s s innuls  sani td - 
ris, entre els que es t r o h i  compresu,r els colkctius de per- 
sonal.. .>> 

33. Esmena nllm. 30 

Grup Mixt  

De nzodificaciu’ 

(<...amb entitats de basc associativa constitui’dcs per pro- 
,feessiortul.s del sector de Iu sanitut, indq?emhtnwnt  dc ld 
seva categoria luhmrul, comprcsos cn qualsevol dels col-lec- 
tl l l  s .. .)> 

Article 8 

34. Esmena num. 32 

C. I-’. d’Iriiciutiva per Catulurzyu 

I Se ,s up ress i ri 

<<..,de serveis sanitaris i shcio-sanitaris en &im de con- 
cert. .. >> 
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35. Esmena nlim. 33 i3e supressió 39. Ksmena num. 37 D 'addicin' 
-- ~ 

G. P. d ' Esq u e rru li ep u h 1 ican a de Cu ta 1 u ri yu 

<(.,.sanitaris i sbcio-sanitaris en rhgim de concert, que 
s'ajustarh amb carhctor generul als principis de publicitat i 
coiicii rrknc i a,. .>E 

36. Esmena mim. 34 

G.P. d 'h icb t iva  per Cutulunyu 

i3 'acldicid 

G r ~ p  Mixt 

c< . . .p rcvisíos del Pla CIC Salut clc Catalunya. Al muteix 
temps, es disposard un sistema de seguimení i awluaciú del 
desenvoluptlment contractual que permeti estnhlir les co- 
rreccions adients eri e1,c mo&/,~ de contructaciú.>> 

Articlc 9 

40. Esmena n6m. 38 i.) 'addicici 

<t .. .shcio-sanitaris que s'qjustarh a la lexislucid de con- 
truc tes d~ 1 es A cfPn in is trclcions púh li y ues, anzh les espeu j fici- 
tats prdpies de ka gestiú smitarin, tot teriint en cnnzpte les 
previsions del Pili de Salut CIC Cutalunya. 

lils cotitructes, D rnks d 'establir les prestmions e c o n h i -  
y i m  i di: prestiiciri de serwis, estahliran els mecanismes 
qinrtuns ú'uvuluacici de la qwlitat deis seiveis prestuts 
aixi corn de la seva efectiva corrmjmnd2ncia umh el Pla de 
,Sulut. )) 

hddici6 de noiis articlcs 

~~ ~ 

41. Esmena núm. 40 

37. Esmcnn n6m. 35 II 'addicid 
G. Socialista ul I'arlcnrnertt de Ccitaluriya 

G. Sociulisin al SJnrJarvlent de Catalunya 
13'uun nou article 9 ter 

< < . a  .Pública dc Catalunya. 
Així mateix, el Goverrr ha d'cJstddir, amb carhcter gene- 

rol, U P I  sistema d'uv~duucin' permanent de les dvkreflts ,for- 
mes de p-ovisio' do serveis, inclris l 'hs t i tut  Ccjtald dc. Iu 
,Talut, que Rarmiteixi tu siqm-visiri i avaluacid de resultats 
de furma pericidicu, per  t d  de cmifmlur i estahlir els crite- 
ris escaients de concerfuib. D 

d r t i c l e  9 fer 
S 'q%geix /u disposiuici addicional catorzena t'fi la Llei 

15/1990, de 9 de juliol, amb ki reducuid scgiierit: 
r<l+ creu I'Agencia de S d u t  Piihlica de Rurcelnna, on 

s ' in tqren la tntulitut dels Serveis de salut púhbicw de 111 ciu- 
tat dc. llurcelona depenents de les d$erents acirninistr'mriopls. 

L 'Ag2ncin de S a h t  Plihlica de I l a r c e h u  .c'ud.~~'riu u1 
Consorci Sanitari de llurcelona. >) 

38. Esmena nrim. 36 L )  'aúdioiri 42. n6m. 42 i1 'addiciri 

<( ... l'establiment dels contractes de gesti6 i d 'miministra- 
ciri de serveis sanitaris i sbcio-sanitaris en regim de concert, 
que s'qjustarik amb cariicter gericral als principis de publici- 
tat i concurrencia i n les I,leis de contrmtauici de les Admi- 
nistrucinns Púhliyr~es~, tot tenint en compte...)> 

D'un nou article 9 ter 
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lucid rthtivu a la funció pu’blica de la Genemlitat de Cata- 
lunya, que queda redactada en els termes següents: 

((1. El permnal de nova inctiipc.rucio’ a les entitats del 
Servei Cutala de Iu Salut creades de curtjornaitat ainb l’arti- 
d e  7.2 de la Llei I.5/1990, del 9 de juliol, d’ordenucid sani- 
turia a Curulunya, es regeix p e r  les normes de dret lahoral. 

2. Les entituts a quk es  rejereix l’apartat i han d’oferir al 
personal funcionari de I ’Administracio’ de la Generditut i 
al personal estatutari de la Seguretat Snciul que els hagi es- 
tat adscrit la incorporació en la Seva pluntiilu de perwnal  
laboral, Aquesta (?fertu s’ha de reulitzur en un termini de 
cinc anys; comptadurs a partir de la constitucid de 1 ’entirat 
respectiva, i d ’acord amb les previsions pr~ssu~ost2lries. La 
incorpcira%5 comporta el recuneixement de i’untiguitat que 
correspongui a 1 ‘interemat, el qual resta respecte al seu cos 
o lu seva categoria d’origen en la situaui4 d’excedkiu vo- 
lunthrin per inoompatihilitut regulada pels articles 71.2.~) 
d ’aquesta Llei i 29.3.~)  de la Llei de 1 ’Estat 30/1984, del 2 
d’ugost, de mesiires per u la reforma de lu funcid pública, 
amb la pr2via ussignaoid, si escau, del seu grau personal. 
Aixd no obstant, durant un període de tres unys deLs de la 
declaracid en la nova sitwcih, el Departument de Sanitat i 
Seguretut Social CI l’lnstitut Catal& de la Salut aduptaran 
Ee,r mesures adients per tal de .fucilitnr Iu r&icorporucid de 
E’interessat al lluc de trtlhali yue ocupava, quan així ho 
stitliciti i el lloc de treball es trobi vacarit. En cas que el 
lloc hagi estat mprimit n $’hagi produi1 la seva provisid de- 
finitiva, el departament n organisme de procedencia garun- 
tira, durant el.períude esmentut, el reingre:I‘ u un lloc de 
treball del sah cus u categoria d’origen, del mateix nivell i 
a la tnatcixu tocalitut. 

3. El personal funcionari o estatutari a quk es refereix 
1 ’apartat 2 que nu opti per incorporar-se a la plantilla la- 
bord de l’entitut corresponent en el moment que Ei sigui 
ofert s’ha de reincorporar u1 seu lloc d’origen o, si uix6 no 
6s possible, a una altra plaga del Departamen5 de Sanitat i 
Seguretat Social o de 1 ’Institut Catald de la Salut del mateix 
cos o la mateixa categoria, en el gual cas s’ha de respectar, 
si escau, el que disposa l’article 5.5. Aquesta p l a p  ha d’es- 
tar ubicada en la mateixu loculitut que lu pluga c ~ c ~ p a d u  
nriginuriament, llevat que, per ipluxist2rwiu de places, aixh 
no sigui possible, suphsit en el qual s’upliquen els mecanis- 
mes de redistribucid d’pfectius o les altres mexures de ru- 
cinnalitzacid de I ’nrganitzaciú udministrdva reguludes per 
aquesta Llei. j) 

Article 10 

De supressió 43. Esmena núm. 43 
.. 

G. P, d’fixquerra Repuhlicuna de Catalunya 

K.S. Mentrestant mantingui la ~ e v a  naturalesa com a en- 
titut gestora de centres, serveis i establiments sanitaris pú- 
b l i c~ .  L’Institut Catali de la Salut podrh realitzar ... r> 

44, Esmena niim. 44 De rnodificacici 

G. P. d’lniciativa per Cutalimyu 

4. Sens perjudici del que estubleix aquesta Llei, 1’ Insti- 
tut Catal& de la Salut podrh realitzar tots els actes...>> 

Addició dc notis articles 

45. Esmcna núm. 46 I3 ’adíiicid 
.. ~~ 

G. P.  d’lniciativa per  Catalunya 

D’un nou article i0 bis 

{{S’afegeix la Disposiciri transitbria Desenu u la Llei 
1.5/1990, de 9 de juliol, que queda redacta& de lu segiient 
mu n e ru : 

<(En el termini de sis mems comptadors 11: partir de l’en- 
trada en vigor ci’aquestu Llei, el Servei Cutulh & Iu Salut, 
hauru posat en pructica UPE PIU d’infnrmacid a Iu oiutada- 
nia del Servei Catalh de la Sulut, yue incliiuru l’accessihili- 
tat de tota perwriu a la documentacin’ prevista en ayuestu 
Llei, en els articles 9, 19, 26, 35 i 54.w 

46. Esmena num. 47 I1 ’addiciri 

Justificació: Es considera convenient introduir aquesta 
disposició addicional, per tal de modificar determinats as- 
pectes rclatius a la situmi6 administrativa del personal fun- 
cionari de 1’ Administracici dc la Generalitat i dcl pcrsonal 
estatutari de la Segtirctat Social que s’incorpori ;-I la plantilla 
de personal laboral de les entitats creades en I’Bmbit del 
Servei Catah de la Salut d’acord amb l’article 7.2 de la Llei 
1511990, de 9 de juliol, d’oordenacid snnithria d e  Catalunya. 

G.P. d’iniciativa per Catalunya 

D’un nou article 10 ter 

rrS’afegeix la Disposicid transithriu Onzena CI la Llei 
i5/ lYYO, de 9 de juliol, yue queda redactada de la xgiient 
m a 11 e ru .I 

(tEn el termini de nou mesos címptudors u partir de l’en- 
trada en vigor d’aquesta Llei, el  Consell de Direcció del 
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Servei Cutalíi de ln Sulut, aprcivurh un Pia quinquennal 
d'eyuitat. Aquest Plu inclourh ks mesures necess&ries per 
tal que h seva ,finnEitz,acio' els ríJc'cursos prewupostaris 
uplicat,s u assist2noia i pmmocio' de la salut  del,^ ciutadans i 
ciutadanes de cau% S i w o r  Sanitari siguin directument pro- 
porcionals u la x e ~ n  poblucih umh les corroecions que res- 
ponguin als estudis epidemiolriRics que s 'huurm realitzut 
d'ím~IzI amb el rnutcix P h  quiriyuennal d'equitat. >j 

E:xposiciÓ de motius 

Parigraf segon 

47. Hsrnena n6m. 48 

G. I-'. Popular 

13 ' addic io' 
--- 

H., , i  administracih dels centscs amEi ple  rcJ,ypeote a la SL'VU 

autunomio; els serveis i les prestacions...>) 

Pariigraf tercer 

48. Esmena nfim. U9 

U. Socialiatu u1 Parlumerit úe Cutulimya 

De mod(fkaci6 

<<,..dels ens publics, que pot ajustur ilwr activitat...>) 

Parigraf quart 

49. Esmena nlirn. 50 De modificmili 
. .. . 

(<...externes, aqLicst ens L'S p i t  subjectur al dret privat...>) 

50, Esmena num. 51 D 'add ic ici 

H, ..dc Contractes de les hclrninistracions Pljbliques. I;fi 
qualsevol cas Iu Generalitat do í'ataluuiya no vol rcnunciur 
al control públic de la xostid i de ¡u despeescl que yualsevoI 
govern hu: d'exercir pcr tal de millorur l'adminiL~tr~cih pu-  
blica, malgrat que es pugui UtiEitzar en algun cas la tecnicu 
privadu úe gestici sense renunciar u cup dels serveis i pres- 
tacions del sistema sanitari púhlic.>~ 

I 1  'uddicid 51. Esmena n i h .  52 

. .  
serveis i...>) 
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3.  TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. 
3.10.35. Prdposicions no dc llei i altres propostes de resolucih 

Projectes i propostes de resoluci6 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LTXEMPCI~ DE TAXES MUNICIPALS PER A ras OIIRES 
DE LES UNIVERSITATS I LA I N C L U S I ~  D’AQUESTES EN EL PLA D’OBRES I SERVEIS 

PRESENTADA PEL GRUP SOClALTSTA AL PARLAMENT DE CATALWNYA 1 PEL DIPUTAT 511. ANI’ONT FARRdS, 
DEL GRUP PARLAMENL’ARI D’INICIATiVA PER CATALUNYA 

(Rcg. 29486 I Admissió a trhmit: Mcsa del 05.09.9s) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent 6 s  d’aIlb q u e  
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cam- 
bra, presenten, per a la seva tramitacici davant el Ple, la se- 
güent Proposició no dc Llei. 

faci Ics gestions oportunes per tal que, amb Ics degudes 
compensacions per a les entitats locals, es faci possible que: 

1 .  Les Universitats de Catalunya puguin qucciar exemptes 
de pagament dc taxes municipals en tot ullb que faci re- 
ferencia a les obres. 

2. Els Ajuntaments de Catalunya puguin incloure, previ 
conveni amb les Universitats, obres universitiries en el Pla 
d’Obres i Serveis. 

PROPOSICI~ NO DE LLEI 
Palau del Parlament, 31 de juliol de 1995 

El Parlamcnt de Catalunya insta el Govern de la Genera- 
litat que, prcvi acord amb els A-juntamcnts de Catalunya, Higini Clotas, Grup Socialista; Antoni Farrés, Grup d’  IC 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE EL RESPECTE DELS PRINCIPIS DWUALTAT 
XTONAIHOMIE EN L’INSTITUT CATAJ,A DE LA MEDITERRANIA D’ESTUDTS I COOPERACIÓ 

PRESENTADA PER LA DlPlJTADA SRA. ROSA MARTi I CONIW,, JUNTAMENT AMB SIS ALTRES DIPUTADES, 
DEL GRUP SOCIA1,iSTA AL PARLAMENT DE CATALIJNYA 

(Reg. 29487 I Adirnissi6 a tchmik: Mesa dcl 05.09.95) 

A ],A MESA DEJ, PARLAMENT 

liosa M u t i  i Conill, Rosa Vandell6s i Llcixh, Rosa 1321- 

renys i Martorell, Dolors Torrent i Rius, Maite Utgés i No- 
gués, Manuela de Madre i Ortega i Assumpta Baig i Torras, 
Diputades del Grup Socialista, fent l i s  d’allb que cs preveu 
als articles 134 i 135 clcI Reglament de la Cambra, presen- 
ten per a la scva tramitacici davant el Ple, la scgüent Propo- 
sicici no de 1,iei. 

L’ Institut Cat al h d ’ Est ud i s M cd i terran i s con Y O C ~  anual - 
ment cies de l’any 1989 el Premi Intcrnacional de’ Catalu- 
nya. Fins la data cl’avui aquesta institucici ha atorgat un 
total de 7 premis a vuit  personalitats, l’dltirn any  compar- 
tit.  

El Coriscll Assessor de I’Institut Catali d’Es t~dis  Mcdite- 
rranis i jurat d’aquests pccmis esti integrat per un total de 
20 personcs. 

Hem pogut observar que fins ara cap dels 8 premiats és 
una dena, segurament hi ha molts homes importants al mcin, 
pesb dones tambk. Creiem cluc mol tes dones compleixen 
amb escreix la base segona del concurs: <<contribuint decisi- 
vament amb cl seu treball creador a dcsenvolupar els valors 
culturals, científics o humans arreu dei món>>. 

Per altra part el mar Mediterrani és un rniir molt femeni, 
vorcja pai’sos amb cultures que tenen entre la seva histiiria, 
la histiiria dc moltes deesses o bé civilitzacions que són es- 
tudiades com a cunes dcl matriarcat en el m6n. 

El Mediterrani el mar més culíe i més femcní del intin no pot 
seguir donant nom a un premi que íins ara ha exclbs a Ics dones. 
Penscm cluc cal una reflex% il I’entom d’aqucsta qüestió. 

Hi ha doncs coin Danielle Mitterrand, Gro Harlem 
Uruntland, Rigoberta MenchD, h u n g  Sun Kyu, Talisina 
Nasrim i d’altrcs que podrien &ser tingudes en compte a 
I’hora d’atorgar el proper premi, cl VI11 que es íhrh l ’my  
19%. 
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Tampoc és m o l t  raonahlc quc cn cl jurat integrat per 20 mcm- 
1~rc-e~ nomks hi hagi una cioiiii, n o  és ec~uilibrat, ni just, ni r e p -  
scntaliu ni busca la igual tat, ai x b  també liauria d’esmenar-se. 

fis per tots aquests tnoiius cluc es presenta la següent: 

2. 1,) Institut Catali d’Hstudis Mediterranis wlori  la COII- 

veriikncia d’atorgar el Prcmi Iriteriiacioiial de Catalunya en 
el futur, si s’escau, a doncs que per la seva irajccthri;i en si- 
guin mcrcixedores. 

I’aiau del i’rtrlament, 19 de juliol cic 1995 
El Parfarncnt de Catitlunya insta el Consell Exccutiu per- 

1 . Es modi riqui la coinposicili del Consell Assessor de 
I ,  Institut Ccltalh ([’Estudis Mediterranis en el sentit dc rcs- 
pectar els principis cl’igualtat hornc-clona. 

ql“: Rosa Martí i Conill, Rosa VancieI16s i Llcixi, 1tos;i 13arenys 
i Martorell, Dolors ‘ihrrent i Rius, Maitc Utgés i Noguis, 
Manucla de Madrr: i Ortega i Assumpta Baig i Torrw 

PKESBN‘I’ADA PUI, Glil lP PARl,AM13NTARI DE CONVEKCI3K”A 1 U N 1 6  
(Reg. 29.422 I hclmissib :i tthmit: Mcsa dcl OS.W.9S) 

A L A  MESA DEL PARIAMENT 

EI s diputats sotasignats pertanyen ts al Grup Pari ainen tari 
de Clonverghcia i Unicj, d’:acord amb allb que estableix 
I’wticle I34 del Reglninent clel Parlnmeiit, presenten la sc-. 
güent Proposici6 110 de llei. 

Exposiciri dc motirrs 

En data 20 de juliol CIC 1995 la Secci6 Tcrccra de la Sala 
Pcnd de l ’h id iknc ia  Nacional va dictar la sentimcia niini. 
47/95, en el judici corlira els indcpetidentistcs catalans se- 
nyors Josep Muslé i Nogud i 3 0 m  liocamora i Aguilcra, els 
cpils varen ser detinguts per forces de la Giihrdiík Civil jun- 
tamcnt amb HIIS altl-cs vint-i-tres indepenclentistes catalans 
poc ahans de la celebraciri a Harcclona dels Jocs Olirnpics 
de 1992, sota l’;~~isacIcj de pertinyer o colhbnrar amb l’or- 
g a t i  i lzac i 6 ((Terra J A  I i LI re>) . 

hterioriment II la precitada senti?ncia, es va dictar per hi 
scccici tercera de la Sala Penal dc l’hudikncia nacional la 
scnti?ncia núm. 43/95, dc  i0 de juliol de 1995, en el judici 
iniciat contra els esnientats indcpcndcntistcs catalans, la 
qwl v a  condemnat. a F 8 cicl proccssats a diverses penes pri- 
vatives de Ilihcrtat, entre ells, cls senyors Josep Musté i No- 
sud i Joan ROC;LIIIOI-~~ i Agui lera. 13n aquesla senthicia cs 
constata cluc la band;i arin;ida Terra 1,Iitire es troba dissolta i 
desarticulada des de fa iiri periode cle temps important i que 
la scvii perillosital en el inotncnt ;ictual 6s nul-la, i, a i x i  FM- 
tcix, que els f ins de la pcna estan complerts ja que des d’un 
criteri cle prevenci6 general, aquesta organilmcili csth dis- 
solta i des cl’un criteri de prcvencici espccial ~ i e r q u k  en cap 
dels proccssats cs vcii la intcncici de tornar a la iIuitct arma- 
da; motius pels quals el ’l‘ribunal cn aquesta sentkncia fa ils 

de la íhcultat cstablesta en el segon pikrhgrai’ dc l’articlc 2 
del Codi Penal i, d’acord amb aqucst preccpte, acorda pro- 
posar al tiuverii de 1’Est.stat la conccssi6 CIC I ’ indul t  per a tots 
els coi~dcmnats. Toies questes arguiiicntucions i les nia- 
tcixes dcclaracions eiectudes pels senyol-s Must6 i Roca- 
mora en cls judicis seguits contra clls en el sentit yiie la 
sevil intcnci6 6s coritiiiuar treballant pcr la independkncia de 
Catalunya dins LICIS pariimctres Icgals en el niarc polític i 
d eiii ocrh t i c cs t ablcrt , fon arn en ten 1 a concessi f i  d’ i nd LI 1 t. 

Alks que, des cluc cs vati produir les esmentudcs dctcri- 
cions l’any 1992, la mjoria de rorces politiques, socials i 
culturals d’arreu dc Catalunya, com tarribé el Govcrn dc la 
Generaliint, van cxprcssar la seva preocupacici pes la tiiatie- 

ra com s’hiivieii ocasionat, i pel lci que CII aqvell momeiit 
Tcrra 1,liure era una organitmcih j u  dissolta i inactiva ~ t i  

tant que la scvii inilitimcia havia renunciat ;i la violkncia i 
havia optat per la via dcmocritica com a iínic I>roccdirnctit 
per a la deíensa de la seva idcologia; i que per aquests m i -  

lius la Coinissici de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadatta del 
Parlament de Catdunya v a  adoptar les Rcsolucioiis LZSliV 
de 17 dc novembre de 1992 i 22011V de 27 d’abril de 1995, 
en les quals s’cxprcss;11 la voluritat que s’iiclopti unii soluci6 
que permeti la total incorporxió a la socictat c;itulanri dels 
independentistes catalatis emprcsonats i encausats per ino- 
tius polítics que vulguin incorporar-sc u fa vicla clernocrhticn 
i ,  així matcix, cl Chvcrn de 121 Gencrnlitat v a  adoptar I’c‘icovd 
de i’ 1 1  de juliol dc 1995, de recolzament dc I’csmcntada 
proposta d’inclui t feta per la secció tercera dc la Sala l’enal 
cle I’ Audiknciil Nacional en la dita scntkncia de I O de juliol 
cle 1995; 

Es pes tols iqucsts motius exposats fins ~ K I ,  que el Grup 
Parlarnentari de ConvcrgCnci;l i Unici presenta, pcr al scii 
dcbat i qmvacici posterior, el text dc 121 segiieni: 
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PROPOSICTÓ NO BE I,T,EI 

El Parlament de Catalunya es pronuncia a lavor de la 
concessifi d’induIt total als senyors Josep Mustd i Nogué i 
Joan Rocamora i hguilera, condemnats per la sentencia 
nlim. 47/95, de 20 de juliol de 1995, dictada per la secciij 
tercera de fa Sala Penal de l’hclikncia Nacional en les ac- 
tuacions ncm. 139192. 

Palau del Parlament, 3 d’agost de 1995 

Raimon Escudk i Pladellorens, Rosa Bruguera, Enric Cas- 
tellnou, Jordi Vila i Foruny i Trinitat Neras 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE EL RECONEIXEMENT OFICIAI, DE L’EXPRESSI6 
<<PAISOS CATALANS)> I EL FOMENT 1113 LES RELACIONS S~CIO-CULTURALS 

AMB LES COMUNITATS AUT~NOMES I PAISOS ON ES PARLA CATALA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CA’rALU NY A 
(Reg. 29597 I Admissió a trhmit: Mesa del 05.09.95) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El ti TU p P x l  amen tar i cl ’ T n i ci at i va per Cat al u n y a, d ’ acord 
amb allb que preveu l’artidc I34 del Reglament de la Cam- 
bra, presenta la segiient Proposicicj no de T,Iei. 

ci6 permanent d’entitats culturals com Acci6 Cultural del 
Pais ValenciB, Obra Cultural Balear i Ornniurn  Cultural, 
sense deixar de banda els treballs i estudis cl’iinbit de 
Paisos Catalans. 
hs per aquestes raons que el Grup Parlamentari cí’ Iniciati- 

va per Catalunya presenta la scgücnt 
Exposició dc motius 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI 
L’cxprcssici Piisos Catalans, amb una  llarga traclici6 en- 

trc cls c l h i c s  del pensament politic, fa rcfcrkncia a una 
hrca nacionalithria de llengua comuna -els pai’sos dc parla 
catalana, amb totes les seves variants dialectals-, quc abasta 
Andorra, Estat sohir5 un el catalii 6s la llengua olicial, la 
ciutat de 1 ’Alguer, les comarques políticaiiient franceses del 
Rossellci, del Conflent i clcl Capcir, més trcs comunitats au- 
ibnorries de 1’Estnt Espanyol -País ValenciB, Balears i Pi- 
tiiiscs, cl Principat-, així com la dita Franja de Ponent, 
cornarques catalano-parlants de l’Arag6. 

Tot i que la constituci6 veta la possibilitat dc fcdcraci6 
entre comunitats autbnoriies -article 145. I :  <<<en cap cas 
s’admetrh la federaci6 de Comunitats Autbnomcs>+-, I’Esta- 
t u t  d’Autonomia de Catalunya, cn el miirc dc la seva dispo- 
s k i 6  addicion;il cinqucna, insisteix en Ia possibilitat de íer 
més ferms els lligams culturals amb totes aquelles comuni- 
tats authwmes a n h  les quals Catalunya hagués tingut par- 
ticulars vincles histbrics, culturals o comercidw. 

D’altra banda, la societat civil ha aprofundit els lligatns 
shcio-culturals en 1’8mbit dels paisos catalans, COIII, per 
cxcrnple, la celcbraciii del Congrks dc Cultura Catalana, 
1’ Associació d’Escrjptors en llengua catalana, o la coordina- 

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

I . Keconkixer l’cxprcssici Pa‘isos Catalans tot atorgant-li 
carhcter oficial cn els documents que tractin dc reflectir pro- 
postes d’iicord o dc cooperaci6 cntrc cls diferents pai‘sos de 
parla catalana; 

2. Endegar mesures de í‘ment shcio-cultural eritre les co- 
rnuni tats autbnenies dc I’Estat Espanyol incloses en  l’espai 
nacionalitari dels Piisos Calalans; 

3.  Donar suport, en el  arc de la prqjeccicj internacional, 
amb interks creixent, a les vinculacions amb terrcs de parla 
catalana de fora de 1’Estat Espanyol; 

4. Coordinar eficapent Ics polítiques de normnalitzacib 
lingüística entre comunitats mttmnmes on el calalh ilo cl 
valcncih sigw in llengiies nl’icials. 

Palau del Parlarncnt, Barcelona, 1 de setembre dc 1995 

Ignasi Riera i Gassiot 
Diputat 

Roc Fucntcs i Navart-o 
P c  i r t av cu 
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COM A ASSIGNATURES OPTATIVES, EN ELS ESTUDIS DELS ENSENYAMJZNI’S SECUNDARIS 

I SOBRE LA SURVENC16 DE LES ‘FRADUCCIONS D’AQUESTES I,LENGuiTlr(:S AL CATALA 

PRHSEN’rADA PRI. CRUP PARLAMENTARI D’IN ICIKI‘IVA PER CATAILINYA 
{Rcg. 29598 / Admissih a IrBmií: Mesa dcl 05.09.95) 

El C i r LI p Par1 a mcn t ar i d ’ I nici at iva per C a t al u n y a, d ’ acord 
amb atlh que prevcu I’ar(icle 134 del Kcglarnent de la Carn- 
h a ,  prcsenta la segiicnt Proposici6 n o  clc Llei. 

Exposicib de motius 

Ilcs dc fa  més de I 0  anys, les associacions cl’escriptors 
d’lluskadi, Galíciu i cls Palisos Catalatis (País ValenciB, 1321- 
lears i Piliiises i cl Principat de Catalunya) celebren encon- 
tres sota cl nom genkric de Gdeusca, allusiu primer R un 
moviment de cooperació entre comunitats autbrwncs dc 
I’Estat JZspanyol amb llengua prbpia no castellana, així corn 
a u n a  publicaciri d’cxili que agermanava gallecs, bascos i 
catalms que havien lluitat plegats a favor de la Repúhlica. 

Entre les conclusions d’aqucsts encontres itincrants 
anuals destaca la neccssitat de fomentar i de facilitar el co- 
neixement mutu de la resta de llengiies oficials no-castella- 
ncs de 1’Estat Espanyol, nix i  com d’incrcrnentar les 

traduccions cntcc gallec, kuscur i catalh dc la produccici l i -  
teriuja m k s  notable de les subscgljents nacions de pnrln kus- 
car, catalana o gallega. 

Per tal d’activar aquesta proposta, cl Grup Parlamentari 
d’hiciativa per Catalunya presenta la segiicnt 

PROPOSICIO NO DE I L E I  

El Parlament de Catalunya insta el Govern dc la Genern- 
litat a: 

I .  Xnclourc el gallec i I’i?~isciu. com a assignatures optati- 
ves entre els estudis curriculars dels ensenyamcnts sccunda- 
US. 

2. Afworir i subvencionar Ics traduccions al catali1 LICI 
gallec i dc I ’ h c a c  així com del catalh a ~ ’ ~ U S C A C  i al gallec. 

pal ai^ del Parlament, 13arcelo1~1, I de setembrc dc 1: 995 

Ignasi Ricra i Gassiot 
Diputat 

iioc Fuentes i Navaix) 
Portaveu 
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4. INFORM ACIÓ 

4.40. Acords, resolucions i comunicacions - 
dels hrgans de la camhra 

DECLARACIO DE LA JUNTA DE 
PORTAVEUS EN RELACIO AMB 

NACIONS UNIDES SORRE LA DONA 
LA rv CONFER~NCTA MUNDIAL DE LES 

JUNTA DE PORTAVEUS 

La Junta de Portaveus, en sessi6 tinguda el dia 32 de sc- 
tembre de 1995, ha aprovat la següent 

El Parlament de Catalunya segueix amb intcrh el desen- 
voluparncnt de la Conferkncia de Pequin, es solidaritza amb 
I’esforq que hi  fan representants de totes les dones del m h  i 
coinparteix I’objectiu de caminar cnvers la igualtat home- 
doIM. 

Palau del Parlament, 12 dc  seternhre de 1995 

La secrethria primera 
Flora Sannbríi i Villarroya 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

4SO. Compliment de resolucions i de mocions 

CONTROL DEL COMPLIMENT 

DE CATALUNYA, SOBRE LA INCLUS16 
EN EL PLA D’ESPAIS D’INTERkS NATURAL 

DEL RIU LLOBKGGAT, AL TERME 

(IiAGES) 

DE LARESOLUCIO 19sm DEL PARLAMENT 

DEL  TUR^ DEL M A R Q U ~ S  I DEL MEANIIRE 

MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR 

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA 
RESQLUCI6, PRESENTAT PEL CONSELLER 

DE MEDI AMBIENT 
(Reg. 29524 I Tramcsa a la Clyi‘: Mesa dcl 05.09.95) 

AL PRESIDENL‘ DEL PARLAMENT 

Molt Honorablc Sr. Joaquim XIcoy i Bassegoda 
Presidmt del Parlament de Catalunya 

Molt Honorable President, 
En compliment de la Rcsoluciij 19811V dci Parlament dc 

Catalunya, sobre la i n d u s i 6  en cl Pta. d’espais d’intcrks na- 
tural (PEIN) del Tur6 del Marques i del Meandrc del riu 
Llobregat, al terme municipal de Castellbell i el Vilar (Ba- 
ges), em plau informar-vos que el col-lcctiu ecologista co- 
marcal del Bagcs anomenat I’AIzina ens ha fct arribar el 
treball que conté la seva proposta d*ordenacici del sector, el 
quaf esta estudiant la Direccicj General de Patrimoni Natural 
per tal de determinar si cal efectuar treballs complementaris. 

Harcclona, 26 dc juliol de i 995 

Albert Vilal ta  
Conseller de Medi Arnbicnt 
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CONTROL DEL COMPIJMENT DE LA 

DE CATALUNYA, SOBRE LA CONTINUh‘AT 

NOVA (RIBERA D’EBRE) 

Rrm1,ucrÓ 212m DEL PARLAMENT 

DE LA m L E G A c r 6  IM: FECSA A M ~ R A  LA 

INFORME RELATKJ AL COMPLIMENT DE LA 
RESOLUCIÓ, PRESENTAT PEL CONSELLER 

D’INDfJSTRiA I ENERGIA 
(Rcg. 29503 / Tramesa A la CIE: Mesa del 05.09.95) 

A LA MESA DEI, PARLAMENT 

En compliment de la Resoluci6 21211V del Parlament de 
Catalunya. (BOPC, núm. 322, ctc 10 d’abril de 1995) i, 
d’acord amb el que disposen eh articles 132 i I35 del Re- 
glament del Parlament de Catal wnya, cili plau notificar-vos 
el següent: 

Les gestions dutcs R terme amb FECSA, han portat a que 
a Mcira la Nova se segueixin mantenint els mateixos serveis 
dc l’empresa pel que fa a manteniment i avaries. S’ha subs- 
titifit, en canvi, I’Oli‘icina Comercial d’Atenci6 al Ptíhlic per 
~111 telkfon dcl client, d’atenció personal, i per vuit Punts de 
Servei, distribui’ts de la següent manera: 
- 3 a Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) 
- 1 a Móra la Nova (Ribera d’Ebre) 
- 2 a Flix (Ribera #Ebre) 
- 2 a Gandesa (Terra Alta) 

Barcelona, 28 de juliol de 1995 

Antoni Subirh i Claus 

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA 
MOC16 3611V DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, SOBRE L’ELABORACIi) 

COMPETENCXAL DELS ENS LOCALS DE 
CATALUNYA 

D’UN INFORME DEL NIVELL 

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA 
MOCIb, PRESENTAT PEL CONSELLER 

(Reg. 29520 I Tramcsa a la COAG: Mesa del 05.09.95) 
DE G O V E R N A C ~ ~  

A LA MESA DE LA C O M H S I ~  DWRGANZTZACT~ I 
ADMINISTRACl6 DE LA GENERALITAT 1 GQVERN 

LOCAL 

R! de Iu X.: L’informe relatiu al compliment d’ayuesta 
mocid e# publica (xinjuntament dmh el de Iu Mmi6  72/W, 
p&g. 2325 I. 

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA 
MOC16 71)íIV I)EL PARLAMENT 

DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA I ET, 
REPINANCAMENT DE LLUR DEkl%ll: 

DE CATALUNYA, SOBRE EL FINANCAMENT 

INFORME RELA‘I’IU AJd COMPLIMENT DE LA 
MOCiÓ, PRESENTAT PEL CONSELLER 

I X  GOVERNAU6 
(Reg. 29519 / Tramesa a la COAG: Mcsa del 05.09.95) 

A LA MESA DE 1 A COMISSI0 D’ORGANíTZACT6 I 
ADMINISTRRCTÓ DE LA GENERALITAT T GOVERN 

L,OCAL 

D’acord amb all6 que disposen els articles 130 i 131 del 
Reglament de la Cambra, tinc l’honor d’informar de les ac- 
tuacions dutes a terme pel Govern de Catalunya en compli- 
ment de la MociG 701IV del Parlament de CsltalLinyc?, sobre 
el finanqament dels municipis dc Catalunya i el refinanpi- 
ment del seu deute, aprovada pel Ple del Parlatiicnt en scs- 
si6 de 15 de mar$ dc 19% i publicada al Rutlleti Uficiul del 
Parlament núm. 3 J 7, de 27 de rzrarq d’ecnguany: 

Atenent allb quc prevcu la rnocih 7011V del Parlament dc 
Catalunya, representants de la Direcci6 General d’ Adminis- 
tració Local dei depurlament de Governaci6, de la Pcderaci6 
de Municipis de Catalunya i de l’Associaci6 Catalana de 
Municipis s’han reunit en diverses reunions amb la finalitat 
d’arribar a una posicid de consens pel que fa a la distribució 
de Ja participacid de municipis de Catalunya en els in- 
gressos de la Generalitat, integrada dins el Fons de Coope- 
ració Local de Catalunya, així com del tractamcnt específic 
que en aquesta rnatbia haurh de rebre eI municipi de Barce- 
lona. 

En aquest sentit, em plau informar que ja s’ha assolit un 
significatiu acord al voltant d’una proposta de distribució 
basada en els següents punts: 
- s’establirh una quota fixa, igual per ii tots els municipis; 
- el 90% de In resta de dotaci6 que resulti un cop distri- 

bui’da la quota fixa abans esmentada, es distribuir& entre els 
municipis de Catalunya atenent la seva poblaci6. 
- i pel que fa al 10% resultant de les dues operacions m- 

teriors un 80% es distribuirh entre els municipis de menys 
de 50.000 habitants, atenent el nombre de nuclis que inclou 
i la població que hi resideix; i l’altra 20% es distribuirh en- 
tre els municipis que són capital de comarca, com a com- 
pensació per les despeses de capitalitat. 
- L’ajuntament de Barcelona, pcr raons de capitalitat i 

d’cspecificitat reconegudes, rebrh un tracte diferenciat de Ia 
resta de municipis, de manera que la quantitat que pcrcebrh 
no ser& quantificada atenent els criteris de distribuci6 abans 
esmentats. 

es vduntat del Govern avanqar en aquest principi 
d’acord per tal d’aconseguir el rnhxim nivell de consens 
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passi ble en aquells aspectes que eiicilra s6n controvertits, 
COM ara i’import dc la qiiatititat fixa abans esmentada. 

Pel que fa a la revisi6 dc la Llei Reguladora de les Hisen- 
des Locals, cal rccordar que aquesta no 6s una proposta que 
neixi arran de l’aprovaci6 de la rnociii objecte de compli- 
ment, sinó que ha estat una constant petici6 tant del tiovern 
de Catalunya corn del matcix Parlamctit de Catalunya en re- 
solucions aprovades antcriorment. 

Fruit cl’aquesta constant petici6, es va arrencar del Go- 
vern central el compromis de procedir a revisar aquesta nor- 
ma, tot i que, fins ii aquest moment, encara no s’lia donat 
compliment n aquesta promesa. Per aixb, el Govern conti- 
nuarh reclamant en Ies insthncies estatals pertinents I R  ne- 
ccssitat ci’ aborclar les modificacions legals necessbies per 
garant i r l’adcquat i suficient finant;amen t dels aj untarncnts 
en els ingressos tributaris de I’Estat, així com el f i n a n p  
mcnt dels consells comarcals i Ics entitats metropolitanes, i 
la participacili de la Gcneralitat en aquest procés. 

Finalment, i pel que fa al punt tercer de la Mocici 7O/’iV, 
cm plau inlbrmar e3 proppassat dia 18 de juliol la Ponkncia 
Tkcnica d’Hisendes Locals va presentzrr l’estudi sobre la si- 
tuaci6 financera dels ens locals cle Catalunya, juntament 
amb les seves propostes d’actuació, a la Comissi6 de GCI- 
vern Local de Catalunya. Als erectes del que preveu la mo- 
ció esmentada, em plau adjuntar-vos u n  exemplar d’aquest 
cstudi. 

Barcelona, 28 de juliol de 1995 

Xavier Pomés i Abella 

N. de la K.: L’annex tram2s pel omseller de Goverttacib 
poden &ser consultat a icr Biblinteua del Parlament. 

CONTROL DEL comrmmr DE LA 
M O C I ~  72nv DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, SQRRE L’APLICACTÓ DEL 
PRINCIPI IISAUTONOMXA LOCAL 

INFORME RELAríU AL COMPLIMENT DE L A  
MOCIb, PRESENTAT PEL CONSELLER 

(Rcg. 29520 I Tramesa ii la COAG: Mesa del 05.09.95) 
DE GOVERNACT~ 

A LA MESA DE LA COMISSI6 D’ORGANI?‘LhCI6 
I ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

I GOVERN LOCAL 

D’acorcl amb allb que disposen els articles I30 i 131 del 
Reglament de la Cambril, tinc I’honor d’inforrnar de Ics ac- 
tuacions dutes a terme pel Govern de Catalunya en cornpli- 
ment de la M E K ~ Ó  721TV del Parlament de Catalunya, sobre 
I’aplicació del principi d’autonoiiiia local, aprovada pel Ple 
del Parlament en scssi6 de 15 dc tnarc; dc 19% i publicada 
al Hutlietí Qjicial dei Parlament núm. 317, de 27 cle marq 
d’cnguany , 

Al mateix temps, crn plau complctar cl compliment de la 
Moci6 36lIV informat, sobre l’claboracici d’ un informc del 
nivell cotnpetcncial dels cns locals de Catalunya, aprovada 
pel Ple dc la Cambra catalana 1’ 1 de desembre de 1993 i pu- 
blicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 
179, de 21 dc dcsernbrc CIC 1993, el compliment de la qual 
vil ser informat pcr la Consellera de Governaci6 el 20 de 
juny  de 1994 (Núm. de reg. 20509): 

T A  voluntat dcl Govcrn de la Gcneralitat de potenciar el 
paper de la Comissi6 de Govern Local cle Catalunya es ih 
palesa en el Decret I9411 995, de 27 de juny,  pel qual es mo- 
difica la seva composició amb la incorporació de nous re- 
presentants dels consells comarcals i de E’AAdministraci6 dc 
la Generalitat. 

Mitjanqant aquest mateix Dccrct, i complint arnli Ics pre- 
visions dc la Llei 511994, de regulaci6 dels serveis de pre- 
venci6 i extinci6 d’incendis i de salvaments de Catalunya, 
s’ha creat una subcomissió dins la Comissici de Govern Lo- 
cal de Catalunya encarregada d’aqucsta matkria, 6s a dir, la 
prevenci6 i extinci6 d’inccndis i CIC salvaments de Catalu- 
nya. 

EI Govern cs proposa continirar en la línia cndegda per 
aquest Decret, de manera que el paper que correspon exercir 
I-I la Comissiri dc Govern Local dc Catalunya en rclaci6 amb 
les iniciatives legislatives i de desplegament reglamentari 
que afectin I’organi tzaci6, les competkncies i el finanq-t- 
ment dels ens locals en resulti reforcjat. 

D’altra banda, em plau informar que la Comissió de Go- 
vern Local de Catalunya, en sessici de 18 dc juliol d’cn- 
guany, ha acordat la creacici d’ una p o n h c i a  dc treball 
intcgrxia pcr dos rcprescntants CIC l’Acirninistraci6 de la Ge- 
neralitat, un de la Federacili de Municipis de Catalunya i un 
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de l’Associrzci6 Catalana de Mtinicipis, amb Ics comcscs sc- 
güents: 
- concretar els conflictes jurisdiccionals pendents entre 

tots els departamcnts dc la Generalitat i les associacions 
cl’ens locals dc Catalunya, i proposar d’arribar a acords ex- 
trajudicials que pcsrnctin retirar els corresporlents recursos 
quan s’escaigui; i 
- analitzar la composici6 i el funcionment dc les cornis- 

sions ens locals-Generalitat per proposiir-nc, si s’cscau, un 
sistcma alternatiu de funcionament i coordinacid. 

En aqucsta mateixa reuni6 de la Comissi6 dc Govern ],o- 
cal de 18 de juliol de 1995, s’acordi també la tramesa al 
Parlamcnt de Cataluiiya cle I’hfortm sobre les competen- 
cies clels cns locals, elaborat per la Univcrsitat Pompeu Fa- 
lxa i ini¿)rmat pels scrvcis jurídics de les associacions d’cns 
locals, cl’acord amb íillo que preveu la Moci6 3MIV del Par- 
larncnt dc Catalunya. 

Fin;tlmcnt, la mateixa Comissi6 dc Govern Local, en I’es- 
meniada rciiniii de 18 de juliol proppassat, va acordar que, 
de forma peritxiica, s’elaborés un  informe sobrc I’estat de 
l’atitonomia local, el qual haurli cl’abnstar: 
- el nivell cornpeiencia1 dc l’hdministració Local catala- 

na; 
- els serveis i liuncions efectivamcnt prestats pels ens lo- 

cals dc Cahlunya; 
- el grau de descen t ral i t xac i 6, s i  in pl i f i  cac i 6 ad m i n i Y t rat i - 

vil, cciinoriiia i efickiiL assolit; 
- ei desenvolupatnent i cundicionarnerits de I’cxercici de 

la potcstat d’au toorgan i tmci6; 
- el grau de desenvolupamcnt i implantaci6 del rnodcl 

conlarcal ; 
- el grau d’acompliment de les previsions sohrc cl des- 

plegament de les normcs d’organitzacih cornarcal; 
-” I’cstudi de les relacions interndministratives cn  base ii 

les tkcniqucs dc cooperaci6 volunth ia ,  i 
-- l’estudi dc I’cvoIuci6 del finanqamcnt dels ens locals. 
Aquest informe liauri CIC ser aprovat per la Coinissih dc 

Govern Local dc Catalunya, la qual cl sotmetrh a la conside- 
ració del Parlament de Catalunya. 

N .  d e  Iu K,: Eis annexos preseritats pe/ conseller de Go- 
wrnucid ~roúe.rz c;s.ser oorrsuituts a la Rihlicrteca del Parla- 
ment. 

4.53. Comnareixeiices i scssions inforrnativcs 
en les comissions 

Cornpnreixenp del director general d’Obres I-Iidrhuli- 
qaes davant la Comissi6 de Política Tcrritorial, per@ 
informi sohrc cls informcs dc fiscalitzaciii dcls comptes 
de la Junta d’Aigiics dcls anys 1990, 1991 i 1992, cfec- 
tuats per la Sindicatara de Comptes (Reg. 25227; BOPC, 
300) 

- Prbrroga d’un mes per a convociir la compareixcnqa, 
que finir& el dia 8 d’octubre de IWS, sol.licitiicia pcs la Co- 
missi6 de Política ‘rcrritorial, amb data l de setembre de 
19‘33 (Reg. 29592 / O 1.09.c35), i acordada per la Mesa del 
Parlament en sessió dei dia 5 de seteinbre de 1995. 

Cornparcixenqn del dircctor gerieral dc Mcdi Natural 
davant la Comissi6 d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
pcrqriE informi sobre la possible implicacii, de t2cnics CIC 
Medi Natural en el presumpte rahatori d’mw i d’un po- 
llet de trcnciilbs (Reg. 26294; BOPC, 3 10) 

- Prhrroga d ’ u n  mes per a convocar la coiripareixcnc;u, 
q ~ i e  f in i r5  el dia h d’octubrc cle 199S, sol.licitada pet- la  Co- 
inissi6 d’Agricultum, Ramaderia i Pesca, amb data 4 de sc- 
cernbre de 19% (Reg. 29609 I 03.09.95), i :icordada per la 
Mesa del I’arlament en sessi6 del dia S dc setembl-c de 
199s. 

Comparcixeiup clcl director general dc I’roclucciri i in- 
dlistrics Agroaliaientaries davant la Comissi6 cI’Appicii1- 
Etira, Ramaderia i Pesca, pcrqn& iriformi sobre la gesti6 
clcls IliXwcs genealbgics d’animals de piira raqa u Cutalu- 
nya (Keg. 2706 1 ; JKIPC, 320) 

- Prbrroga d’un mes per a. convocar la compareixenp, 
que finirh el dia 6 d’octubre de 1995, sol-licitada per la Co- 
inissici d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca, ainb data 4 de se- 
tembre de 1995 (Reg. 29608 / 03.09.95), i acorclada per la  
Mesa del 13arlamcnt cti sessi6 del dia 5 de setembre de 
1995, 
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4.55. Activitat parlamenthria 
4.55.05. Reiinions tingudes i qüestions tractadcs 

S de setembre de 1995 

Mesa dcl Parlanient 
Sessi6 núm. 208 [lZ.OS 

(i de setembre de 1995 

i 2.451 

Comissi6 d’lhtrrdi sohrc les Causes quc Generen Xa Via- 
lCncia Infantil 
Sessió núm. 8 [ 10.22 - 11.58 - 12.15 - 13.101 
1. Compatcixen$a dc la Srn. Conccpci6 TaIruelln i Tombs, directorn gcnc- 
r:tl d’Atcnci6 a la Inhncin, per inhrrtinr davant la  Comissió. 
2. Compai.eixenc;a dcl SI.. Pere Lcd i Cnpnz, dircctor gencral de Justicia Ju- 
venil, p e r  inforrnnr tlnvnnt la Comissió. 

12 de setembre de i995 

Comissii, d’Economia, Finances i Prcssirpost 
Sessi6 nOm. 26 Ei2.10 - 12.121 
Pun( ililic. SuIistanciaci6 dels t r h n i k  previstos per l’nrticle 96 i ,  si S’CSCBU, 

97.3 del ItegI;iment dcl Pnrlnnicni cn rclació al i’ro,jccie tle l l e i  dc inoclifi- 
caci6 dc In I k i  211985, dcl 14 dc gener, cle I’lnstilut Cntalh de r’ mances 
(Iteg. 29 1 X S )  (HOI’C, 352,22926). 

Comissii, d’Economia, Financcs i Pressupost 
Sessicj núm. 27 [12.13 - 12.221 
Punt inic. Eliiboracici dcl Dictnmcn sobcc cl Prqjecte dc lici dc rnodiíicnci6 
CIC la Llei 2/1985, dcl 14 de gcncr, de I’Institut C;itali dc Finances (Reg. 
29 18.5) , Elaborat 

4,m Rcrirn interior 

EXCEDfiNCIA VOLUNTARIA D’UN 
FUNCIONARI DEL PARTAMENT 

OFIClALlh MAJOR 

Considerada la sol-licitud formulada pcl lletrat del Parla- 
ment, scnyor Joan Vintró i Castells (Reg. 29623) i atks que 
vol prendre possessid, com a professor titular de Dret Cons- 
titucional a la Universitat de Barcelona, la Mcsa del Parla- 
ment, e n  sessió tinguda el. dia 5 ric setembre de 1995, 
d’acord amb el que disposa I’articlc 38.2 dels Estatuts dcl 

rkgim i el govern interiors del Parlament dc Catalunya, h a  
acordat que el dit senyor passi a la situxici d’excedkncia 
viilunthria al Parlament per estar cn servei actiu en una  altra 
Administració, amb efectes dc 1’1 d’octubre de 1995. 

La Mesa l i  agraeix els serveis prcstats corn a lletrat del 
Parlament des de 1’1 d’abril de 1981 i COM a director d’Es- 
tudis Parlamentaris des de 1’1 d’octubre de 1989. 

Palau del Parlament, I 3 de setembre de 1995 

Ismael E. Pitwch 
Oficial Major 

4.70. Comunicacions del presidcnt -- 

de la Generalitat i del Govern 

MEMORIA EXPLICATIVA DE L’INSTITUT 
CATALA DE FINANCES, CORRESPONENT 
AL SEGON TRTMESTRIl DE l,’EXEI<CICI 

DE 199s 

TRAMESA PEL CONSELLER D’ECONOMIA I FINANCES 
(Rcg. 295 18 I Tramesa a la CEF: Mcsa del 05.09.95) 

A LA MIISA DEL PARLAMENT 

Macili Alavedra i Moner, Conseller d’ Economia i Finan- 
ces de la Generalitat de Catalunya, d’acord amE:, el que dis- 
posa I’article 31.9 de la Llei I213 994, dc 28 dc desembre, cle 
Pressupostos de la Generalitat per l’any 1995, trumeto, acl- 
junta, IR Membria explicativa. de I’Institut Catal; de Finan- 
ces corresponent al segon tkmestre dc I’cxcrcici de 1995. 

Rarcelona, 1 cl’agost de 1995 

Macih Alaveclra i Moncr 
Conseller d’Economia i Finances 

N .  de la li.: IA úocumentacid trumesu pel conseller 
d’Eoonomia i Finances pot  &ser consultada a L’A rxiu del 
Parlu men t. 
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ENCARREC DEI, DESPATX DEI, CONSELLER 
DE COMEKC, CONSUM I TURISME AL 
CONS JKLER D’INDÚSTKIA I ENERGIA 

(Reg. 2961 5 )  

ATA PRESIDENT DEL PARLAMENT 

Molt Plonorable senyor Joaquim Xicuy i Hassegoda 
President del Parlament dc Catalunya 

Molt Honorable president, 
De conformilat amb el que estableix I’article 63.d) de la 

Llei 3J1982, dc 25 de mart;, del Parlament, dei president i 
dcl Conscll Executiu de la Generalitat, em plau donar-vos 
cornptc que durant I’abskncia dcl conseiler de Comerq, 
Consum i l’urisme, senyor Lluis Alegre i Sclga, dcs del dia 
5 fins u1 dia 8 de setembre de 1995, s’cncarregarh del des- 
patx del seu Dcpartametit el conseller d’IndGstria i Energia, 
senyor Antoni Subira i Claus. 

Bcn cordial [nen t, 

Barcelona, i de setembre de 1995 

Jordi Pujol 

DECKET 24211995, D’ I DE SETEMBRE DE 1995, 
D’ENCARREC DEL DESPATX DEL CONSEL1,ER 

DE COMERC, CONSUM 1 TURISME, SENYOR LLUÍS 
A1,lXRE I ST;,LGA,AL CONSELLER D’INDÚSTRIA I 

I JNI;KG~A,SENYQR ANTONI S U ~ I R A  T CLAUS, 

STI’CEMBI~E DE 1995 
DES DEL DIA 5 DE SfiTEMBRE FINS AL 8 DE 

Vist que el conseller de Comert;, Consum i Turisme ha 
d’aabscntar-se de Catalunya des del dia 5 fins al 8 de setem- 
bre de 1995, arnbdhs iiiclosos, cal encarregar el despatx del 
seu Departament 1-1 un allre conseller; 

Atks el que estableix l’article 63.d) de la Llei 311982, de 
25 dc mar$, del Parlament, del president i del Consell Exc- 
cutiu de la Gciicral itat, 

DECRETO: 

Article Unic 

Durant l’abskncia del conseller de Cornerq, Consum i Tu- 
risme, senyor Lluis Alegre i Sclga, des del dia 5 fins al 8 de 
setembre de 1995, arnbd6s inclows, s’encarregari del dcs- 
patx del seu Departament el canseller d’Tnd6stria i Energia, 
senyor Antoni Subirh i Claus. 

Darcelona, 1 de setembre de 19% 

Jordi Pujol 
President de la Gcnemlitat de Catalunya 

4.87. Procediments davant ei Tribunal 
Constitucional 

QÜESTIÓ D’INCONSTITUCIONAE,ITA~ NUM. 
2722/95, PLANTEJADA PER LA S E U 3 6  

ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL 

RESPECTE ALS ARTICLES 9.1.A) I 10.2.C) DIE 
LA LLKX DEL PARJAMENT DE CATALUNYA 

91987, DEL 4 D’ARIUL, SOBRE €&IM 

LES I)XPUTACIONS PROVINCIAIS, I A 
L’ARTICJ,E 2, APARTATS LC), 2 T3, DE LA 
LLEI DEL PARLAMENT I)F CATALUNYA 

23/1987, DEL 23 DE DESEMBRE, MODIFICAT 
PER LA DISPOSICIc‘, ADDXCIONAI, 21 -2 DE 

LA I,LI<I 13/1988, DEL 31 DE DESEMBRE 
(r<eg. 29544) 

CINQUENA DE LA SALA CONTENCIOSA 

SUPEKIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, 

PROVISIONAL DE LES COMPETBNCIES DE 

ACORD DE COMPAREIXENCA DEL PARLAMENT 1 
BESTGNAClÓ UE LCETRATS 

La Mesa dcl Parlament, en sessió tinguda cl dia 5 de sc- 
tembre de 1995, considerada la provisi6 dct Tribunal Cons- 
ti tucimal,  de conformitat amb I’nrticle 26.1 .& dcl 
Reglament del Parlament, ha acordat de personar-se en la 
Qiiesti6 d’inconstitucionalitat niírn. 2722195, plmtejada per la 
Secciii Cinqucna de la Sala contenciosa administrativa del Tri- 
h n a i  Superior de Justícia de Catalunya, respecte als articles 
9.1 ,a) i 10,2.c) de fa Llei clcl Parlament de Catalunya 5/1987, 
del 4 d’abril, sobre regim provisional de les conipetkncies de 
les diputacions provincials, i a l’articlc 2, apartats I .c), 2 i 3, de 
la Llei del I’arlament de Catalunya 23/1987, del 23 dc desem- 
bre, modificat per la disposició adclicionat 21.2 de la Llei 
I31 1988, del 3 1 de desembre (Reg. 29544), 

Així mateix, d’acord amb I’articfe 37.2 i concnrclants de 
la Llei Orghnica 211979, del 3 d’octubre, del Tribunal Cons- 
titucional, i 10.g) dels Estatuts del rkgim i cl govern inte- 
riors del Parlament de Catalunya, h a  designat e1 senyor 
Xavier Muro i Bas i la senyora Esther Andreu i I;orncis, lle- 
trats del Parlament, perquk, indistintament, tinguin la rcpre- 
sentaci6 processal i la direcció lletrada davnnt el Tribunal 
Consti tuc¡ on a1 en la q iies t i 6 d’ i ncons ti tuc i on al. i tat da mu nt  
dita, de conformitat amb l’articlc 447.2 de la Llei orghnica 
611985, de i ’  1 cle juliol, del poder judicial. 

Palau del Parlament, 5 de setembre dc 1995 

Joaquim Xicoy i llassegoda 
President dei Parlament dc Catalunya 
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Excmo. Sr.: 
Tcngo el honor de participar a V.E. qiic por providencia 

de esta fecha, cie la que acompnño copia, dictada por la Sec- 
ciGn 4" del Pleno de este Tribunal, sc ha admitido a triimite 
la cuestjcjn de incenstitucionalidad nliinero 2722195, plan- 
teacla por la Secci6n Quinta de la Sala de 10 Contencioso 
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalu- 
ña, en relaci6n con 10s arts. 9.1 a) y 10.2 c )  de la Lcy del 
Parlamento de Cataluña 511987, de 4 de abril, y art. 2.1 c), 2 
y 3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 2311987, de 23 de 
diciembre, en l a  reclaccicin que le dio la Disposici6n Adicio- 
nal 21.2 de la Lcy del Parlamento de Cataluña 1311 988, de 
3 I de diciembre. 

Por 10 que, en virtucf de lo acordado en dicho proveidii y 
conformc cstablece cl art. 37.2 de la Ley Orgfinica de este 
Tribunal, se da traslado a V.E, de las actuacimes recibidas 
para cl pianteamiento de la cuestión, inediante S L ~ S  adjuntas 
copias, al oI3jjeto de que, en el improrrogable plaxo de quin- 
ce clias, puecja personarse en el proceso y formular las ale- 
gaciones cluc estimare convenientcs. 

Asimisrno sc ha acordado oir a las partes para que, en 
igual plazo del traslado, expongiin 10 que estimen oportuno 
acerca de la acumulacih de esta cucstión con las ya acumu- 
ladns, registradas con 10s nOms. 1576192, 2567192, 1404193, 
2607193, 2752193 y 399195, 

Con ini más alta consideración. 

Madrid, 24 dejulio de 1995 

Presidentc del Tri buna1 Constitucional 

ANEXO: 
copin de la providencia 
copia de las actuaciones rccibidíis 

EXCMO. SR. PKIiSIDENI'J.3 DEL PARLAMENTO DE 
CA'ThLUfiA,. BARCELONA, 

l ' r  i bu n a I C on s li t u c i o n a 1 
Pleno 
Seccicin 4a 
Excrnos. Srcs,: De Mendiz6bal Allende, Viver Pi-Sunyer, 
Vives A n t h  

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en 
el recurso número 52 1/92. 

SOBRE: Arts. 9.2 a) y 10.2 c) de la Lcy del Parlamento 
de Catalufia 5/1987, de 4 de abril, y 2.1 c ) ,  2 y 3 dc la Ley 
del Parlamento de Cataluña 2311 987, de 23 de diciernbre, en 
la redacción que lc dio la Disposición Adicionaf 21.2 de la 
Ley del Parlamento de Cataluia 1311 988, de 3 1 de diciem- 
bre . 

La Seccibn, en el asunto de referencia, acucrda: 
1 .  Admitir a trhnite la cuesti6n que, rnediante las anterio- 

res actuaciones -de las que se acusarli recibo-, plantca la 
Seccilin Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por supuesta 
inconstitucionalidad del arts. 9.1 a) y 10.2 c) de la 1,ey del 
Parlamento de Cataluña 511987, de 4 dc abril, y del art. 2.1 
c), 2 y 3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 2311987, de 
23 de diciembre, en la redawi6n cluc le dio la Disposicih 
Adicional 21.2 de Icl Ley del Parlamento de Cataluiía 
1311 988, de 3 I de diciembre, por posiblc contradiccih con 
el art, 149.1.18 de la CE. y con 10s arts. 36. I a y b y 36.2 a) 
de la Ley 711985, de 2 de abril, rcguladora de las nascs de 
Kégimen 1,ocal. 
2. Dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme cs- 

tablece el ar t .  37.2 de la Ley Orgiínica del Tribunal, al Con- 
greso dc  10s Diputados y al Senado, por conducto de sus 
Presidentcs, al Gobierno, por conducto del Ministeri0 cle 
Justicia e Interior, y al Fiscal General del Estado, asi como 
al Parlamento y al Conscjo Ejecuiivo de la Gencralidad de 
Cataluña, por conclucto d e  sus Presidentes, al objeto dc que, 
en el plazo improrrogable de qui nce días, puedan personarsc 
en el proceso y formular las alegaciones que cstiinen convc- 
nientes, 

3, Oir a las partes que se mencionan anteriorrneritc para 
que, cn el mismo plazo del traslado, expongan 10 que esti- 
men oportuna acerca de la acumulación dc esta cuestión con 
las ya acumuladas, pero aún pendicntcs, registrada ccm 10s 
núms. 1576192, 2567/92, 1404193, 2607193, 2752193 y 
399195, 

4. Publicar la inconción de la cuestirin en el Boletín Ofi- 
cial del Estado y en el Diario Qficial de la Generaiidad de 
Catul ur?a. 

Madrid, a veinticuatro de .jirlio de mil novecientos noven- 
ta y cinco. 

El sccretario de Justicin 
N" clc Registro: 2722195 
AS UNTO : Cu esti ci n de i n co ns t i t ucion al i cl ad pl an teada 

por la Seccicin Quinta de la Sala de lo Contencioso-Admi- 
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S. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

Enclou Ics rel‘crhcies de tots els documents en tramitació 
i tramitats en el període dc scssions actual, excepte les pre- 
guntes, i dcls rclatius als proccdirnents davant el ’í‘ribunal 
Constitucional (secció 4.87). 

Text original enlcal al Parlatncnt (corresponent al 
número de registre d’entradu cluc figura abans de 
cada titol) 
informe dc PonCncia 
Dictamcri dc la Cornissió 
Tcxt aprovat pcl Ple del I’arlament o per Iu Comissió 
pcr delegació d’aquell 
Acord de coinpareixcnp 
Demai~ia per la qual s’ interposu m u r s  
Allcgacions que foi+rnuIn el Parlatncnt 
Sol.licilud de üictamcn al Conscll Consultiu 
Esrncnes prescntadcs pcts Grups 
Senthicia del Tribunal Constitucional 
Dictarncn dei Consell Consiiiliu 
Rcctii‘icacions pcr m o r  tkcnic 
t2~01.d d’intcrposicih dc rccurs 
Canvi de trnrnitaci6 
Stibstanciaci6 
Informe del Govern 
Informe de In Sindicatura de Comptcs 
Informe del Síndic dc Greuges 
Tr a In i t iic i 6 
Acldcnda 
Coneixement de t’lnhormc 
Objcccions prcsetitacies pels Grups 

Sigles de Ics comissions parlamenthries quc tramiten I) han 
tramitat cls textos: 

ICOAGI 
Generalitat i Govern 1,ocal 

Comissi6 d’Organitzaci6 i Administració de la 

ICJDI 
ICEFI 
/CIE/ 
/CARP/ 
ICFW 
ICPCI 
ICPSl 
ICSGI 
ICRf 
/CED/ 
IGGII 
ICRI’I 

ICSCI 
ICIUW 

ICSDHI 

/CEITW 

ICTMI 

Comissió de Justícia, üwt i Scguretat Ciutadana 
Comissi6 (1’ Economia, Financcs i Pressupost 
Comissió d’Inclilstria, Encrgia, Corner$ Tiirisrnc 
Comissi6 cl ’  Agricultura, Ramaderia i Pcsca 
Comissió dc P o l í h ~  Territorial 
Comissi6 dc Política Cullural 
Comissió dc Política Social 
Comissi6 dcl Síndic de Greuges 
Comissió dc Reglamelit 
Comissi6 dc [’Estatut deis Diputats 
Comissió de Govcrn Interior 
Cotnissiri de Con~rol Parlamcntari dc t’Acluaci6 
de la Corporaci6 Catalana de l W i u  i 
Televisió i dc Ics Empreses I:ilials 
Cornissili de la Sindicatura de Complcs 
Comissi6 del Procés d’ itmgr;ició cle Cntnlunyi 
a la LJnió Europea 
Comissi6 de Scguimcnt dcl l’rocés cf’ Equiparacib 

Comissió d’Estudi sobrc la Situaci6 a Catalunya 
de la Irnmigraci6 dc Trcballaclors Estrangers 
Comissi6 sobrc la Problcmhtica dcl Tercer M6n 

D O I I R - H O ~ C  

ICSEQI‘AJ Comissi6 ci’ Estudi de la Rcvisió i l’AplEcaci6 

JCESl 
/CEVI/ 

/CEEI/ 

JCEMW 

/CECA/ 

/C[URI 

dcl Pla dc Segtiretat dc Ics Quítniqiies 
de Tarragona (Plascqtn) 
Comissi6 d’ Estudi sobre la Sicla 
Comissió d’Esludi subrc Ics Causes que 
Generen la Violkncia Infantil 
Comissi6 tl’ Estudi del Milloramcni 
dc la Prevenció i I ’  Extinció d’iricendis 
Comissió d’Estudi dc la Prohlcmhtica 
del Món Rural 
Comissió d’Estudi de la Problcinhtica 
del Ciclc dc 1’Aigun a Catdunya 
Comissió d’invesiignció sobre el Cas 
clc la Urbanitzaci6 la Ricra, 
CIC Sant Pere de Torel 16 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Projcctes i proposicions cle llei i 
altrcs projectes de normes 
3.01.01. Prqjectes dc Ilel 

20023 

20024 

2 I 895 

271 15 

291 19 

29185 

20348 

29467 

Yrqjecte de llei de l e s  carnhres qfkiids de Cornety, in- 
diistria i Nuvegncicj de Cutulurlya. /CIE/. BOPC, 242 
(O); 245 (111); 257 (I); 264 (T); 268 (T); 269 (T); 271 
(E); 291 (T); 308 (T); 320 (T); 327 (T); 332 (T); 347 

Projecte de llei de rkgim juridic de les associiluiorss. 
ICJDI. BOPC, 242 (O); 245 (T); 257 (P); 264 (T); 266 
(7’); 271 (E); 287 (T); 302 (T); 314 (T); 317 (Rcct.); 325 
(T); 332 (T); 344 (T). 
Projecte de llei de modijcucid de la Llei 4/1980, del 16 
de rimernhre, de cremi6 de l’hstitut Caid& &I Sd. 
ICPTI. BOPC, 261 (O); 269 (T); 274 (T); 283 (T); 287 
(E); 305 (T}; 314 (T); 322 (T); 330 (T); 338 (Tj; 358 
(T). 
I+ojecte de llei ?;ohre el secrpturi del Govern i previ- 
sions subrefuncid públicc¿. BOPC, 320 (O i T). 
Projecie [¡e llei d’nrganitzucid dels serveis jiiríúics do 
I’Admini,r.~uió de la Getzerditnt cie Cutulunyu. HOPC, 
353 (O). 
Pwjc:’cie de llei de rnodijioncirj purcid de Iu Llei 2/19#5, 
d í 4  14 de gener, de 1’Iwt i t iA t  Critnlii de Finances. ICIW. 
BOPC, 349 (O i T); 352 (I‘); 358 (T, E, P, D, E). 
i’rojectc de llei de moclijkacid parciul úe la Llei 
i5/1990, del B de juliol, cl’ordenacici sutaithria c/c Cata- 
lunya. ICPSI. BOPC, 352 (O i 7’); 358 (T, E, P, 11, E). 
Ptnjecte de llei úd I% estciihtiu de Catulutiyu 1996- 
1999. BOPC, 356 (O). 

(T). 

3.01.02. Proposicions dc llei 

3.01.10. Propostes de narmcs de r&girn interior 

3.10.15, Propostes de resoliici6 referides 
al control de la legislaci6 delegada 

21 123b 

21 12% 

21241 

2 1242 

Propisres de resdució referides al control del IJecret 
l e g i s l d u  3/1994, de1 13 de juliol, pel qual es rnodfur 
la Llei 10/1981, del 2 de desembre, de cwiicici de l’insti- 
tut Cutalíi úe Serveis II la .Inventut, af i  d’adaptclr-iu a EU 
Llei 30/1YY2, del 26 de novembre, de rkgim jurídic de 
les udministrucions públiques i del procediment admi- 
nistraliu comú. ICPCI. BOPC, 255 (T); 261 (T). 
Propustes de resohcid referides al control del Decrei 
legishtiu 4/1994, de! 13 de juliol, pel qual E S  tnod$c~~ 
la Llei i/I989, del I r i  de febrer, dt. oreaoid de I’lnstitut 
Cutalci d ’Estudis Mediterranis, í) fi íl ’uhptur-lu u Iu 
Llei 3WI992, del 26 de novembre, de rkgim jurídic de 
1 es adt n in is tmc ion s p lib li y u e s i de 1 pro cec1 h i  en t udtn i - 
nistrutiu emuli. ICOAGI. 13OPC, 255 (T); 26 I (T). 
I’ropstes de resoluoid rtferides al control del Deoret 
legislatiu i M994, del 26 de juliol, pel qual s ’crdequa Iu 
Llei 12/1985, del 13 de juny, d’mpui,r naturds. ICFI’í, 
BOPC, 255 (T); 261 (T). 
Propcistes de resolució referides u/ rotzíl-cil c k l  l>ecrct 
leRislutiu 1O/EY94, del 26 de juliol, pel qual s’acleyuu la 
¡,!ei ti/lW8, del 30 de mury; forcstd dt. Cíitalunya. 
/CAIXP/. ROPC, 255 (T); 261 fi’). 

3.10.35. Praposicions no de llei i altrcs 
propostes de resnlucici 

I6933 

22554 

23 1 o3 

27229 

2728 1 

27388 

Proposicici no de llei sobre iu roopemuid ecmbrnica en- 
tre I’Adniinistrucih dt. Iu Generaliíat i e h  ens l m ~ h  en 
nzathia i1 ’obres hidrhuliqucs, d ’crcord crnah la Llei d ’ i i z -  

fiaestructures Iiidruul iques de Cc~rulunyu. IC PTI. 
BOPC, 201, 12063 (O); 207 (T); 214 (7‘); 218 (E); 248 

(7’); 330 (T); 332 (T); 344 (i’). 
Proposiui6 iicl de llei per ln q u i  es deixi scnw r$?otes 
ei punt primer de lu Rc.soluri6 168/IV del J’cirlument de 
C(ituluriya, sobre En prevencio’ i 1 ’extinoici d ’ i r m n d i s  u 
C&dwya. BOPC, 269 (O). 
Propsiciri no de llei snble 1 ~ 1  itzolusilj en e /  P M N  del 
p t i r í i t p  Torre Negra, al muniripi de Sirril Cugat c k l  Víi- 

Ilis (Vdl&s Occiciontul). ICIYTI. ROPC, 277 (O}; 279 
(T); 3 14 (T). 
Propaicici no dr! llei sobrí> lu iriclusid de lli gruilja-es- 

coicr Tíwre Mnrittion, de Culcies de Morihui  (VrZl1C;s 
Orientul) dins la planijiccrcid del M q i a  escolw de Cula- 
Iirnycr. ICPCI. BOPC, 322 (O); 334 (‘I’): 344 {E), 
l~roposici6 níi de llei sobre /u respnsihilitnt dels s i i zc i i -  
cais ugruris en la coizsoliducid i lli veríebruuid del scc- 

tor agrrwi. /CAR?/. BOPC, 322 (Q); 334 [T). 
Proposiciri no d e  llei sohrr la rq,pmhtmici forestd de 
Sant Miquel del f i l i  ( V d l k s  íhientul). /CARPI. HOI’C, 
325 (O); 334 (T). 

(TS; 2451 CT); 271 (T); 279 (T); 291 (rr); 302 (T); 320 
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27538 

27570 

27587 

27624 

27625 

27747 

27834 

27835 

27836 

27895 

27958 

27989 

27990 

28037 

28106 

28155 

28156 

I-’roposicid no de llei sobre les matkries a informar en 
les sessiuns i~formitives del Parlament, ICOAGI. 
BOPC, 325 (O); 334 (‘i‘). 
Prqwsicici no de llei sobre al de,waantellamenr de l i  
prmo’ Model de fiarcelonu. CJDI. ROPC, 325 (O); 334 
U). 
l’roposició no de llei sobre ln rehahilitacici del rnonestir 
de Sunt Henet de Rages. ICPCI. ROPC!, 325 (O); 334 
(T). 
Proposiciri no de llei sobre el manteiaiinent de E’actual 
estructuru del Partit Judicial de Bergu amb dos juíjuts. 
ICJDI. BOPC, 325 (Q); 334 (T). 
Pmpcisicio’ no de llei sobre 1 ’atorgament de tractament 
rellevant a la comrnemorucid del cinquanii aniversari 
de l’alliberument del camp d’extermini nazi de Mau- 
thcrusen i u l’organitzucio’ Amical de Mauthuusm, en les 
emissioiis de les empreses filiuls de la CCRTV. ICPCI. 
BOPC, 325 (O); 334 (T). 
Pmposicid no úe llei sobre les emisxions en ciituli de 
TVE-Internacional. ICPCI. BOPC, 327 (O); 334 (T). 
I+oposicid no de llei sobri? E ‘elaboració d’un informe 
anual de l’edició en llengua cutuluna. ICPCI. ROPC, 
327 (O); 334 (T). 
?roposició no de llei sobre els programes de patrocini i 
mecenatge de la Consellericr de Cultura. ICPCI. BOPC, 
327 (O); 334 (T). 
Proposicicj no de llei sobre 1 ’ensenyament u l’escnla pú- 
hlicu LI Mina, de Sant Adri& i k  R e s h  (Barcelonds). 
ICPCI. BOPC, 327 (O); 334 (T). 
Propsicio’ no cie llei sohre i’atorgament de la Creu de 
Suut Jordi n la c d n  castelleru Nens del Vendrell. 
ICPCI. BOPC, 330 (O); 334 (T). 
Propnsicid no de llei sobre E ’eluboruciú $“un estudi en 
relacid UFtlh l’epnplqument dei penul psiquibtric de Cu- 
tulunya. /CJ13/. ROPC, 330 (O); 334 (T). 
Proposicid no de llei sobre les mesures (1 prenúre per a 
oferir a tots els professors de 1 ’ensenyament primari, 
amb titulcrcid de llicenciats, la possibilitat d ’accedir LI 
1 ’ensenyament secundari obligatori. ICPCI. BOPC, 330 
(O); 334 (T). 
Proposiciri no de llei sobre l’eluhorucid d’un informe de 
les mesures relutives a I ’uplicaciú de la disjioxicr’n’ addi- 
cionul 16.7 de Iu LUGSI:’. /CPC/. BOPC, 330 (O); 334 
(‘u. 
Proposicid no de llei sobre el desplegument territoriui 
dels Mossos d’Esguudra a Vulls i u 1’Alt Camp. ICJDI. 
BOPC, 330 (O); 334 (T), 
Proposicib no dt. llei sobre I’elahoracid d’un infornie 
relatiu al Progratnnn Leonardo, de l i  Unih .Europea. 

Proposició no de llei sobre E’excrucciri i 1 ’explotucid 
d’aigua de la concu hidrogrhjica ikl riu Tordera. 
ICPTI. BOPC, 332 (O); 334 (T). 
Proposició no de llei sobre la concessid de la Creu de 
Sant Jordi a la cdlu castellera dels nens del Vendrell. 
ICPCI. BOPC, 332 (O$; 334 (T). 

ICPCI. BOPC, 330 (o); 334 ro. 

28 I75 

23 176 

28303 

28304 

28320 

28546 

286 17 

213669 

28682 

28722 

28723 

28724 

28897 

28898 

28899 

289 14 

2908 i 

29087 

29089 

Proposició no de llei sobre ~’hornoiogacid de la catqo- 
riu laboral dels ediicudors del cicle no ohligutori de 
l’ensenyament infantil. ICPCI. BOPC, 332 (O); 334 (T). 
Proposicib no de llei sobre Iu inxtatlació d’equipaments 
culturuls a EU ciuturlella de Roses (Alt Empordd). ICPC). 
ROPC, 332 (O); 334 (T). 
Proposicid no de llei sobre el Nu pcrrcid de Sant Jaume 
de Treia, a Argentotia (Muresme). ICPTI. BOPC, 332 
(O); 334 (T). 
Proposició no de llei sobre el projecte del tlinel de 13mcons 
(Garrotm-Oxona). ICPTI. ROPC, 332 (O); 334 (T). 
Proposiai6 no de llei sobre Iu dijisiri d’informacib dels 
transports públics pels mitjans de comunicacici públics i 
privats. / C W .  BOPC, 332 (O); 334 (T). 
Pruposiciú no de llei sobre la pesca de l’amova en el li- 
toral catalh. /CARP/, BOPC, 338 (O); 341 (T). 
Proposicirj no de llei sobre la construccid de lu novu Es- 
cola Agrciria de Munresu. BOPC, 341 (O). 
Proposició no de llei sobre la construccih d’un institut 
d’ensenyament secundari a Sant Feliu de Codines (Vu- 
116s Oriental). BOPC, 341 (O). 
Proposicih no de llei sobre la defensci i lu rckwurucid de 
E’escullera hetlenistica d ‘Empihies, n 1 ’Eb~.culu (Alt  Em- 
pur&). ROPC, 341 (O). 
Yroposicid no dc ilei sobre la conservacirj del conjuiit 
arquitecthniu de 1’Hospitul de Sant Pau de Burcelonn. 
BOPC, 341 (O>. 
Propo,ricio’ no de llei sobre I’atencio’ i i  lu pluruliiat cul- 
tuml, lingiiísticu, h i c u  i religiosa en. ka fonnacid dc1s 
escolars de primirria i secundbriu. ROPC, 34 I (O). 
Propsicid no de llei sobre el vol per correu en les elm- 
cims de rqwesentunts als consells escolars dels centres 
docents públics. ROPC, 341 (O). 
Proposicid no de llei sobre l’eeluboraci6 d’un informe de 
fisculitzacio’ del r,?gim de contractaciú d’ohres del Ser- 
vei Catala de la Salut. I C S U .  BOPC, 347 (O i T), 
Propsicid no de llei sobre L’eluhorcruid d’un informe 
sobre i’adequacib a la kaalitat del Decret 2tW991, del 
18 de febrer, pel yuul s’estahleix el rkgim jurídic i es 
despleguen I ’ estructum i 1 ’organiizacih centrals del Ser- 
vei Caic& de la Salut, i del Reglament de contrcrctuciri 
del Servei Catalci de Iu Sulut. BOPC, 347 (O). 
Proposicio’ no de llei sobre I ’aplicacid del r&im de con- 
tructnci6 d’obres, lu compra de hém i la concertuci6 de 
serveis de 1 ’hilminisirució de la Generalitat, els ~ e u s  or- 
ganismes autdnoms i les empreses i societats que en de- 
penen. BOPC, 347 (O). 
Proposiciú no de llei sobre els ciutuduns i les ciutada- 
nex de Catalunya espiats pel CESID. BOPC, 347 (O). 
Proposiciri no de llei sobre els homris escolars. BOPC, 

Proposicib no de llei sobre iu reducciii d’hores extraor- 
ciindriw en I’AdministraciÓ de la Generalitat i els seus 
organismes i empreses dependents. BOPC, 353 (O). 
Proposicid no de llei sohre el desenvolupament del 
Keial-decrer 2042/1993, del I4 d’octubre, pel qual es 

353 (O). 
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29111 

291 12 

29122 

29297 

29359 

29360 

29381 

29392 

29402 

29419 

29473 

29486 

29487 

29522 

29597 

29598 

reguiu lci Inspeccid Tkcnica de Vehicles. ROPC, 353 
(O$+ 
Proposicici no de llei sobre el foment del sector Eleler de 
Catalunya. ROPC, 353 (O). 
Proposició no de llei sobre la protecció dels boscos de 
EU riberu &i Fluvid i de la Muga (Alt Etnpordd). BOPC, 
353 (O). 
Prrps ic id  no de llei sobre la nonnalitzircid de 1 'ús del 
catulh en 1 'etiyuetutgtl dels prodrcctes de consutti. 
I30PC, 353 (O). 
Propsicid no dt. llei sobre la mod(ficaci6 del Decrei 
i88/1895, del 27 de juny, de corzvocuthria per a 1ít.for- 
inulucid del Plu ~ n i c  d'ohres i serveis de Cutulunya del 
quadrienni 1996-1999. ROPC, 353 (O), 
Proposicio' no de llei sobre i'nbocador de Sania Muriu 
de Palautordera (Vull2s Oriental), ROPC, 353 (O),  
Proposicid no de llei sobre el revolt de Sanata de la cur- 
retem C-2.51, en el terme municipal de Llinars del Vu- 
112s (VuLlks Oriental). BOPC, 353 (O). 
Proposiei6 no de llei sobre les memres ~ 1 :  prendre en re- 
lacid amb l 'emprescr MO13I+i, SCCi, de Badalona 
(ilarceion~s). ROPC, 353 (O), 

Proposiccici no de ilei sobre En construccih de 1 'Hospitd 
de Matarti (Maresme). BOPC, 355 (O), 
Proposiui6 no íic 1ki sobre el tractament espeellfic de ies 
diferents explotacions agrhries. BOPC , 3  55 (O). 
Proposicid no de llei sobre el conveni signat entre el 
Depi&rtarnent de Benestar Social i 1 'Ajuntameat de Sant 
Pere de TorellB (Osona) en relaciú amb la construccih 
d'una residknciu gericitricu nssisiidu. BOPC, 355 (O). 
Proposicib no de llei sohre l'eluhoracio' d'un pla relatiu 
a lu depumcid de les aigües residudy de la Va1 d'Aran. 
BOPC, 356 (O>. 
Proposici6 no de llei sobre l'exeml~ci6 de taxes munici- 
puls per a les obres de les imivemituts i la inclusib 
ú'aquestes en el Pla d'ohres i serveis. ROPC, 358 (O). 
Proposicid no de llei solm el rt?specte dels principis 
d 'igualtat dondiiorne en i 'institut Catald de la Mediter- 
ranis d'iistudis i Cooperucid. BOPC, 358 (O). 
Proposicid no de llei sobre EU concessid d'indult total 
als senyors Josep Mustk i Nogué i Joan Hocrimora i 
Aguilem. BOPC, 358 (O). 
Proposicid nci de llei mbre el reconeixement ojicial de 
l'expressió c<Pai:sos Catuluns)) i el foment dí? les relu- 
cions sbuio-culturals amb les cornuizitats uutcinmnes i 
paisos on es parla cutalh. BOPC, 358 (O).  
i'roposicio' no de llei sobre la indusi6 del gallec i el 
bust, com a assignatures optatives, en els estudis dels 
ensenyamenis secuplduris i sobre la subvenció de les tru- 
dirccions d'aquestes llengües al catdir. BOPC, 358 (O). 

3.10.50. Propostes d'actuacib davant el Tribunal 
Consti tiicional 

2 1530 Procediment per  a interposur recurs d'inconstituciona- 
litat contra el Reial Decret-llei 9,4994, del 5 d'ugost, 
pel quul s 'adopten mesures urgents per a l'uhastument 
d'aigua als nuclis urbans de la budia de Palma de Ma- 
llorca. BOPC, 257 (O). 

3.10.60. Propostes de rcsoluci6 per a crear comissions 

28774 
i 28775 Propostu de resolució per la qual E S  crea la Comissi6 

d 'Investigaciri sobre les Contractacions Fetes per 1 'las- 
titlrt Catah de la Salut i el Seniei Catulu de Ea Salul. 
BOPC, 344 (O i T). 

3.15. Mocions subsegüents a interpeHacians 

20015 

2902 1 

29023 

Moció suhsegiimt u la inierpetlmió al Consell Executiu 
sobre li1 lluita contra rl mcisme, Iu xenqfbbia i ln into- 
lerhncia. BOPC, 346 (O). 
Moció subsegüent a la iplterpetlació al Consell I h & i U  
sobre el foment de la tolerhncia i la lluita contru el ru- 
cisme i la xenofdbia. BOPC, 346 (O). 
Mocid suhsegiient a 1u in6erpeElucid al Consell Iixccuiiu 
sobre elfornent de la iolerhciu i la lluitu contra el ru- 
cisrne i la xenofbbia. BOPC, 346 (O), 

3.20, InterpeHacions 

25953 

260 18 

26293 

26502 

265 18 

26672 

26982 

27007 

Interpetlacid al Consell Executiu sohre el desplegament 
de la Llei orghnica IWIS9 ,  del 3 de juliol, del dret a 
l'cillrcaciby pel que fa  a Iu potenciucio' dels drgans de 
participuuid i de govern en els centres docents. BOPC, 
3 I O (O); 347 (T). 
Interpetlacib al Consell Executiu sobre la reestructuru- 
cid de les cooperatives agrir ries de Cutulunya. BOPC, 
310 (O); 353 (T). 
interpetlació al Consell Execuliu sobre lu política gene- 
ral de consifm. BOPC, 310 (O); 347 (T). 
Interpebiació al Consell Iixccuiiu sobre la po l íhx  gene- 
ral d'hahiiutge. BOPC, 31 23 (O). 
Interpetlucib al Consell Fxeecutiu sobre lu políticn 
sdcio-sanitdria, BOPC, 3 10 (O); 353 (T). 
Interpetlucih al Consell Exax t iu  sobre 1 'evoluciú del 
cle'Jicit. BOPC, 314 (O); 347 (T). 
Interpetlacid al Consell .Executiu sobre la gestio' del 
bosc a Cutalunyu. BOPC, 320 (O$; 353 (T). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la polísicu gene- 
rcrlci'aigües residuds. BOPC, 320 (O); 353 (T). 
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27040 

27209 

27278 

27279 

27289 

27385 

27403 

27404 

2741 1 

27422 

27576 

27578 

28033 

28315 

283 16 

285 16 

28538 

28662 

28663 

29069 

29 174 

Interpetlacid al Consell Executiu sobre l’associcrcionis- 
nit3 escolar a Cuialunyn. BOPC, 322 (O); 353 (T). 
Interptlucid al Consell Executiu sobre la pohreslr u Ca- 
tulunya. BOPC, 322 (O); 353 (T). 
interpetlacid al Consell Executiu sobre EU millum de la 
proteccid sociul. ROPC, 322 (O); 353 (T). 
Irzterpetlucid al Consell Executiu sobre el joc. BOPC, 
322 (O); 353 (T). 
lnterpetlacid al Consell Execuíiu sobre el desenvolupo- 
rnent i iu modernitzcrció dei dret civil catirlu. BOPC, 322 
(0); 353 CV. 
interpeblucid al Consell Executiu sobre la cultura papu- 
lar i tradicional a Cutulunyu, BOPC, 325 (O); 347 (T). 
Interpetlacici ui Consell Executiu sobre 1 ’uplicacid, 
l’uvaiuacih i l’extensi6 del Pla integral de la gent grun. 
BOPC, 325 (O); 353 (IS}. 
ititerpetlacid al Consell Executiu sobre els casals catu- 
luns. ROPC, 325 (O); 353 (T). 
Interpetiucid ui Consell Executiu sohrr! el j inmpment 
autrinhmic. BOPC, 325 (O); 353 (T). 
Interptlncib u1 Consell Executiu sobre l’impuls i la di- 
,fusio’ de totes les rnan$estacions dturcds pr&pias de 
Catalunya. BOPC, 325 (O); 353 (T), 
hterpdlacid al Consell ,!hecutitc sobre els I~lda-s 
econbmics. BOPC, 334 (O); 353 (T). 
Interpellaciú al Consell Ikecutiu sobre Les infruestruc- 
tures hidr&uliques per al reg. BOPC, 325 (O); 353 (T). 
interpejlució u1 Consell Executiu sobrc els paruiiors de 
turistne. BOPC, 330 (O); 353 (T), 
Interpetlncici al Consell Executiu sobre E’augment de 
f’autogovern. BOPC, 332 (O); 353 (T). 
Interpetluoid al Consell Executiu sobre la participacih 
de Catalunya en el procés de construccid d’ih-opa. 
BOPC, 332 (O); 353 (T). 
interpellació al Consell Executiu sobre l’impuls i el fo- 
ment de l’activitat eclirorial a Curalunya. BOPC, 338 
(O); 353 (T). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre el ,finanFament 
autolahmic. BOPC, 338 (O}; 353 (r). 
Interpetlació al Consell Exccu6iu sobre cooperació in- 
ternacional. BOPC, 341 (O); 353 {T), 
interpe~lució al Consell Executiu sobre justíciu. BOPC, 
341 (O); 353 (T). 
Interpetlaciú al Consell Executiu sobre el desenvolupa- 
ment eyirilihrat del delta de ¡’Ebre, BOPC, 347 (O). 
Interpetlacio’ al Consell Executiu sobre la poifticu gene- 
ral d*hhabitusge. ROPC, 353 (O). 

3.30.06. Procediments datius R 1’Imforme 
de la Sindicatura de Comptcs sobre el compte 
general de les corporacions locals i a altres 
informes 

22973 
i 22980 

22973 
i 22980 

24768 

24928 

2502 1 

26512 

26765 

26765 

26765 

27 121 

27410 

29003 

29003 

Procetlimenr relutiu a 1 ’Informe 1503-A sobre la Sooie- 
tat municipal I’nrc 7 ~ o l d g i c  de ~ a r c e l m a ,  SA. ICSCI. 
BOPC, 282 (O i T); 287 (Rcct.); 310 (T); 325 (T); 330 
(T); 334 (T); 356 (T). 

Proctxhnent relatiu a 1 'infame 13AJ2-A sohre la Universi- 
tut Aurhnomu de Burcelonu. ICSCI. BOPC, 282 (O i ’I?; 
287 (Rcct.); 3 10 0; 325 0; 330 0; 334 0; 356 0. 
Procediment mhtiu u 1 ’Informe de Jisculitzacid 23/93- 
A, sobre la S,P,M.  Aigiies de Munresa, SAy exercici 
iY92. HOPC, 295 (O i T); 325 (T); 330 (T); 334 (T); 
356 (T). 
I-lrocediinent relatiu a 1 ’Infortne de fiLwuEidzacid 28/93- 
E, solm l ’Organime Authmns Local de Gaslib Tribu- 
turia de lu Diputclcib dí? Burcelonu, exercici 1992. 
/CSC/. BOPC, 297 (O i 1’); 325 (7’); 330 (T); 334 (T); 
356 (T). 
Procediment relatiu u 1 ‘Informe dc fisculitzució 04l93- 
¡I, sobre 1 ’Ajuntament de Santa Perpttua de Mogoda, 
exercici 1991. ICSCI. BOPC, 297 (O i T); 325 (T); 330 
(T); 334 (T); 356 (T). 
Procediment relutiu a E’lnforme sobre el Compte Gene- 
ral de les Corporacions LocaL, corresponent a 1 ’exerci- 
ci 1992. ICSCI. ROPC, 319 (O i T); 330 (T); 334 (T); 
356 (T). 
Procediment relatiu n 1 ’lnforme de fiscalitzacid 09/94- 
R, relatiu LI tu tramesa dels cotnpies municipals u ia Sin- 
dicatura, període 1988-1992. ICSCI. BOPC, 317 (0 i 
T); 332 (T); 347 (T). 
Procediment relatia a 1 ’inJorme de jisculitzacid I lD4- 
A,  relatiu a Prmociorzs Murzicipals de Sunt Cugut del 
Vullis, SA (PROMUSA), exercici 1992. ICSCI. BOPC, 
3 I7  (O i T); 332 (7’); 347 (3. 
Procediment relatiu a I ’irtjorme de fisculitzacici 18/94” 
A, relatiu u Smietlrt Privda  Municipal Promocions 
Econbmiyues de Cornell& SA (IJKECSA). ICSCI. 
BOPC, 317 (O i T); 332 (T); 347 (T). 
Procediment relatiu a I ’informe de fisculitzucio’ 21/93- 
A, referent a Promocions Econbmiques Louul,s Societat 
de Capital Risc, SA (PROIXSA), exercici 1992. ICSCf. 
BOPC, 320 (O i T); 334 (T); 356 (T). 
Procediment relatiu u 1 ’Informe de fiscaiiizacici 15/94- 
B, referent u 1’Ajimtument de Gironella, exercici 1993. 
ICSCI. BOPC, 325 (O i T); 347 (T). 
Procediment relatiu a E ’Informe de fisculitzacid 13/94- 
A, sobre I ’hpresa  Metropolituna de Sanejament, SA 
(EMSSA), exercici 1992. ICSCI. BOPC, 347 (0 i T). 
Procedinsetit relutiu a l’hfortne de $sculitzmib 12\94, 
E, sobre el I’atrrinnt de E’ifdbitntge de 1’Ajuntument de 
Darceluna, exercici 1992. / C S U .  BOPC, 347 (O i Tj, 
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29095 Procediment relatiu a l’lnforine de fisca litzacid 22/94- 
I;, sobre la Diputucib de Lleida, exercici 1992. ICSCI, 

Procediment relatiu a 1 ’XnJortne de fiscalitzucid 04/94- 
¡I, sobre l’Ajuntament de Figueres, exercici 1993, 
/CSIC/. BOPC, 356 (O i 7’). 

ROPC, 353 (O i T). I 

29462 

- 
4, INFORMACI~ 
4.87, Proccdirncnts davant cl Tribunal 
Constitucional 

Racurx d ’inconstitucionalitut interposat pel Govern de 
l’&tat contra li¿ Llei de Regulacid del Transport de 
Viatgers per Cíirretem mitjmpnt Vehicles dt. Motor, 
ROPC, 224/1I, 11469 (AC i ALFP); 24911, 32902 
(ALFP). 
Recurs d ’inconstitucinnalita al interposat pel Parlament 
contra la Llei 16/1957, del 30 de juliol, d’Ordenacid 
dels Trunsports Terrestres (Resollici6 135/1I: UOPC, 
222/1I, 11375, i 229/II, 11865). ROPC, 227111, 1 1758 
(AC i ALFP); 229111, 1 I865 (Rect.). 
RWWS d ’ i~ ic  flnstitllcionalitut interposat pel Parlament 
contm li¿ Llei Orgdnicu 5/1987, del 30 de juliol, de De- 
legació de Facultats de l’Estat a les Cornunituls Authno- 
mes en relacici amh els Trmrports p e r  Cmretera i 
Cable (Resoluci6 135/iI: UOPC, 222/iI, 11375, 226/11, 
11746, i 229/¡1, 11865). BOPC, 227/iI, 11764 (AC i 
ALFP); 229/iI, I 1865 (Rect.). 
Recurs d’inuonstituci~nalitat interposat pel Govern de 
I’Estat contra la Llei Reguludorcr de E ’Administració Hi- 
drhulica de Catalunya, BOPC, 239111, 12390 (AC i 

Recurs d ’inconstitucionalirat interposat pel Govern de 
i ’Estut contra la Llei d’lncomputihiiituts del Personal al 
Servei de 1 ’Adrninistracih de la Generalitat. BOPC, 
257/II, 13656 (AC); 258111, 13701 (ALFP). 
Recurs d ’i~constitucionalitcct interposat per cinquanta- 
quatre senadurs contru Iu Llei per lrr quul s’estubleixen 
e h  Criteris úe Finanptnent del Pla Onic d’Ohres i Ser- 
veis de Cirtulimya i les Dases per a la Selecció, la Distri- 
bucid i el Finanguntent de les Obres i els Servais a 
incloure-hi. BOPC, 258/II, 13707 (AC); 61111, 140 
( ALFP) . 
Recurs d ’inconstitucionnlitat interposut pel Govern. de 
l’.&tat contra la Llei per la quul s ’estableixen els Crice- 
ri,r de Pinanpmennt del Piu Onic d’Obres i Serveis de 
Catalunya i les Ruses per a la Seleccid, Iu Distribucib i 
el Finarzprnelzt de les Obres i els Serveis a incloure-hi. 
BOPC, 258111, 13707 (AC); 61111, 140 (ALFP). 
Hecum d ’inconstitucionalitnt interposat pel Parlament 
dc. Cutalunya contra la h y  24/1988, de 28 de Julio, dei 
Mercudo de Valores (Resolixi4 16/llI: BOPC, I U ,  
1072). ROPC, 19,1139 (AC i ALFP). 
Recurs d ’inctinstiiucionalitut interposat pel Parlurnent 
de Catalunya contra ¡u ¡ky 32/1988, de 10 de Noviem- 

- 

- 

- 

ALFP); 252131, 13367 (ALFP). _I 

- 

- 

hre, de Marcas (Kesolucid 37/iiI: BOPC, 38, 2699). 
BOPC, 42,2812 (AC i ALFP); 43,2943 (Rect.). 
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Purlament 
de Catalunya contra la Ley 39/¡988, de 28 de Diciern- 
bre, Reguladora de las Huciendas b c a  Les (Resducid 
5OhIl: BOFC, 53, 3409). BOPC, 53, 3424 (AC); 55, 
3574 (ALFP). 
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Govern de 
1 ’Estat contra la Llei 13/1988, del 31 de Desembre, de 
Pressupost de la Generalitat de Catalunya i de les Seves 
Entitats Autdrzomes i de les Entitats Gestores de iu Se- 
guretut Social per ai 1989. BOPC, 67, 4217 (AC); 78, 
4989 (ALFP). 
Qüestió d’inconslituciunalitut planttjuda pel Tribunul 
Superior de Justícia de Catulunyn respecte u les lleis 
Y1987, del 4 d’abrii, de regim provisional de les com- 
petbncies de les diputacions provincials, i 23/1987, del 
23 de desernbre, d’ohres i serveis municipals i provin- 
cials. BOPC, 29, 1328 (AC); 32, I464 (ALFP). 
Qiiestid d ’inconstitucionulitut nlim. 2567/92, planteja& 
pel Tribunul Superior de Justicid de Catalunyu respecte 
a les Lleis 5/1987, del 4 d’ahril, del rkgim provisional 
de les curnpethcies de les diputacions provincials cata- 
lanes, 23/1987, del 23 de de,wmbre, d’obres i serveis 
municipds i provincials, i 13/1988, del 31 de desembre, 
de pressupostos de la Generalitut de Catalunya per al 
1989. BOPC, 58,3395 [AC); 62,3781 (ALFP). 
Recurs d’inconstitucionalitat contru la Llei orghnicu 
5/1992, del 29 d’octuhre, de regulacid del tractament 
automatitzat de les dalles de carhcter personal (Resolu- 
cid 56/iV: DOPC, 75/IV, 4692). BOPC, 75, (AC); 75, 
4725 (ALFP); 78,4862 (Rect.). 
Qiiesiid d’inconstituci~nalitut núm. 1404B3, plantcjadu 
pel Tribunul Superior de Justicia de Catalunya, respecte 
a les lleis 5/1987, del 4 d’ahril, de r k g h  provisional de 
les unmpethcies de les Diputacions Provincials, i 
23/1987, del 23 úe desembre, per la qual s’estubleixen 
els ariteris de finnnpment del PLu únic d’obres i serveis 
de Catalunya. BOPC, 127, 8054 (AC); 131, 8267 
(ALFP). 
Qiies tió d’incons~~tucionalita~ núm. 214UD3, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justícia de Cutcllunyn, respecte 
al Decret legislatiu 1/1990, del 12 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text redds dels textos legals vigents a Cata- 
lunya en rnatPriu urhanhiica, i el text redús de lcl Llei 
sobre el r6gim del sbl i ordenació rcrhanu, upruvut pel  
Reial decret 134Wl976, del 9 d ’abril. ROPC, 141 , 8779 
(AC i ALFP). 
Qiiestilj rl’inconstituciortalitut núm. 2607/93, plunttljaúu 
pel Tribunal Superior de Justícia de Cutalunya, respecte 
a les lleis 5/1987, del 4 d’ahril, del rkgim provisional de 
les compettncies de les dijlutacinns provincials, i 
23//987, del 23 de desembre, per En qual s’estuhkixen 
els criteris de finangatnent del Pla i n i c  d’obres i serveis 
de Catalunya. BOPC, 147, 9001 (AC); 153, 9G23 
(ALFP). 
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Q’iiestid rl’6riconstitucionarit~ niim. 2 7.52í93, plunirjudtl 
pel Tribunal Superior de Justícia de Cutalunya, respecte 
a les lleis 5/1987, del 4 d’abril, del regim provisimal de 
les competdncies, i 23/1987, del 23 de desembre, per lu 
yicul s ’mtahleixen els criteris de f inaqament del Pla 
u’nic d’obres i server’s de Catalunya. BOPC, 150, 9440 
(AC); 153,9630 (AJJP). 

I Qiiestici d’inc#n,rtilucionaliscct nu’m. 71/94, pIan!ejoda 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte 
a les lleis 7/1985, del 2 d’abril, de ha .w de r2gim local, 
i 17/19M, del 23 de juliol, de Iu junciii publicu de l’Ad- 
rninistrncid de la Generalitat. BOPC, 190, 12408 (AC); 
195,12709 (ALFP). 
Recurs cl ’i~iconstituuionulitut núm. 43-7/94, p h t e j u t  pel 
president del Govern rcxpecte u la Llei 12/1993, del 4 
de novembre, de creaciri de 1 ’institut p e r  cxl Iksenvolu- 
pament i la Prtmocid de les Comurques de I’Ehre. 
BOPC, 201,12987 (AC); 221 (ALFP). 
Q Ü d Ó  d ’inoonalitucionnlitai ndm. 56994, plantejadu 
per la Seccid Tercera de la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem, respecte a ln disposicih addicional segonu, 
núns. I ,  de kt Lki  del Pudument de Catcrlunya 17,4985, 
del I3 de juiiol, sobrí? ndtninistrució hidrhulicu de Cutu- 
lunya. BOPC, 212 (AC); 215 (ALFP). 

pel hi jut  de Primera Insthnciu núm. 16 de Rarcelonu 
respecte a la Llei 7/iYYl, del 27 d’aliril, de filiacions. 
BOPC, 302 (T); 3 10 (ALFP). 
Q2Uesti6 d ’inconstitucionalitut núm. 39W5, plantejada 
per la Seccib Cinquena de la Sala contenciosa adminis- 
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunyu, 
en relucib umh els articles 9 . i .u)  i 10.2.~)  de h Llei del 
Parlament de Catalunya Y1987, del 4 d’abril, snhre 
rsgirn provisional de les cornpethies de les diputu- 

- 

I 

- 

- 

- Qüesti6 d ’inconstitlf cionalitut núm. 4197/94, plmtejuda - 

- 

3 5 8 0 4  I 

c i m s  provincials, i de l’urticle 2, apartats ix), 2 i 3, de 
In Llei del Parlnrnent de Catalunya 23/1987, dei 23 de 
desembre, tnod$cat per la disposicid addicional 2 J.2 de 
Iu Llei 13/198& del 31 cle desembre. BOPC, 310 (T); 
317 (ALFP). 
Qüest i6 d ’in con s t i t u cionuiita t n tim. J 9 i 8/95, plan tejuda 
pel Tribunal Superior de Justicia de Critcdunya respecte 
a les Lleis .5/1987, dei 4 cf ’ahril, del rkgim provisional 
de les comnpet2ncies de les diputacions provinciuls i 
23/1987, del 23 de desembre, per EU yuul s’mtuhleixm 
els criteris CIC J h a n p n e n t  d d  Piu tinic d’obrts i serveis 
de Cntulutyn i les brzses per  a la seleccib, la distribució 
i elfinanprnent úe les ohres i elx serveis CI inclourehi. 
BOPC, 347 (AC); 353 (ALFP). 
Qiiestib t-l’i~~cons~itucic~nalitat núm. 2333B.5, plantejudu 
per Iu Secció Cinquenu de la Sdu contenciosa udninistra- 
liva del Tribunal Superior de ,lusticia de C[mlunya, res- 
pecte ah articles 9.1.a) i 10.2.c) de EU Llei del Parlament 
de Catulfinyu 5/19¿37, del 4 d’abril, sobre r2gim provisio- 
nal de les cornpethicics de ics dipufacibns provincials, i [i 
l’article 2, apurtnt&Y 1 .~1 ,  2 i 3, de la Llei del Parlament de 
Catalirnya 23/1987, del 23 de &wrnhre, mod$cat per la 
disposiei6 uiididonal21,2 de la Llei 13/1988, del 31 de de- 
sembre. BOPC, 353 (AC); 355 (ALFP). 
Qüestió 11’incflnstitucioPlalit~~ ndm, 2 722/95, plantejiidu 
per la Seccid Cinquena de la Sala contenciosa udminis- 
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catulunyu, 
respecte nls articles 9.l .u) i 1 0 . 2 , ~ )  de Iu Llei del Parlli- 
ment de Cutulunya 5/1987, del 4 d’nbril, sobre rigim 
provisional de les competGncies de les diputacions pro- 
vincials, i u 1 ’article 2, apartuts Ix), 2 i 3, de lu Llei del 
Parlcrment de Catulunyu 23/1987, del 23 de desembre, 
modificat per la disposicid addicionul 21.2 de la Llei 
13/1988, &i 31 de desembre. BOPC, 358 (AC). 


