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NOTA:
A partir d’aquesta legislatura, els documents publicats en
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya ja no
s’identifiquen pel número de registre, sinó pel de la
tramitació a la qual pertanyen.
Els tres primers dígits que identifiquen les tramitacions
corresponen al tipus de tramitació; els cinc següents al
número seqüencial d’ordre dins d’aquesta tipologia, i els
dos darrers a la legislatura.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya són una reproducció fidel dels documents
originals entrats al Registre.
Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la
Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la
Generalitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.

Catalans perquè informi de les activitats d’aquesta
institució (Tram. 357-00077/05). Acord sobre la
sol.licitud. 3101

Compareixença davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè informi de
l’evolució de l’activitat i el funcionament de Fores-
tal Catalana, SA des de l’any 1992 i de les perspec-
tives de futur (Tram. 357-00087/05). Sol.licitud i tra-
mesa a la Comissió. 3101

Compareixença davant la Comissió de
Política Territorial del cap provincial de Trànsit de la
província de Barcelona, perquè informi de les reten-
cions de trànsit produïdes a l’eix del Llobregat els
mesos de març i d’abril d’enguany (Tram. 357-
00088/05). Sol.licitud i tramesa a la Comissió. 3101

Compareixença davant la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del president
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
perquè expliqui el funcionament de l’Administració
de justícia a Catalunya (Tram. 357-00089/05).
Sol.licitud i tramesa a la Comissió. 3101

4.70. Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern

4.70.10. Altres comunicacions

Certificat de l’acord pel qual el Govern
no dóna la conformitat a la tramitació d’una propo-
sició de llei (Reg. 3648). 3102

Certificat de l’acord pel qual el Govern
no dóna la conformitat a la tramitació d’una propo-
sició de llei (Reg. 4493). 3102

4.80. Síndic de Greuges

Informe al Parlament de Catalunya,
emès pel Síndic de Greuges (any 1995) (Tram.
360-00001/05). Addenda a l’Informe. 3103

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Nomenament de la cap de la Secreta-
ria de Presidència. 3106

4.99. Rectificacions per error tècnic

Qüestió d’inconstitucionalitat núm.
3864/95 plantejada per la Secció Cinquena de la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, respecte a l’article 12
de la Llei de Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, sobre
règim provisional de les competències de les dipu-
tacions provincials (Tram. 382-00001/05). Rectifica-
ció al BOPC 25. 3106

5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 3107
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1.10

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 55/V del Parlament de Cata-
lunya, sobre la promoció del consum
de la poma
Tram. 250-00029/05

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 4, 11.04.1996, DSPC-C 27

COMISSIÓ D’A GRICULTURA, RAMADERIA  I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 11 d’abril de 1996, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre una campanya de pro-
moció del consum de la poma, presentada pel G. P.
Popular, Tram. 250-00029/05, i l’esmena presentada
pel G. P. de Convergència i Unió (Reg. 2391).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a participar
en una campanya de promoció del consum de la poma
en el cas que el sector corresponent n’emprengui la
iniciativa i n’assumeixi la corresponsabilitat principal
en el finançament, si l’evolució de les dades d’estocs i
vendes ho aconsellen.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1996

El secretari El president de la Comissió
Enric Castellnou i Alberch Ernest Benach i Pascual

Resolució 56/V del Parlament de Cata-
lunya, sobre les mesures a prendre pel
que fa a la superpoblació d’estornells
Tram. 250-00064/05

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 4, 11.04.1996, DSPC-C 27

COMISSIÓ D’A GRICULTURA, RAMADERIA  I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 11 d’abril de 1996, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre les mesures a prendre
per a eradicar la plaga d’estornells de la Catalunya
Nord i de les comarques de l’Alt Empordà i el Gironès,
presentada pel diputat Joan Puigcercós, juntament amb
quatre altres diputats del G. P. d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Tram. 250-00064/05, i les esmenes pre-
sentades pel G. P. de Convergència i Unió (Reg. 3111).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar i
aportar, en el termini màxim de dos mesos, una propos-
ta de solució definitiva, coordinadament amb les co-
marques i els municipis afectats, per a posar fi a la su-
perpoblació d’estornells.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1996

El secretari El president de la Comissió
Enric Castellnou i Alberch Ernest Benach i Pascual

Resolució 57/V del Parlament de Cata-
lunya, sobre la creació d’una entitat
que emmagatzemi excedents alimenta-
ris perquè siguin repartits a persones
i països que ho necessiten
Tram. 250-00111/05

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 4, 11.04.1996, DSPC-C 27

COMISSIÓ D’A GRICULTURA, RAMADERIA  I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 11 d’abril de 1996, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la creació d’una coo-
perativa amb la finalitat d’emmagatzemar els excedents
alimentaris de Catalunya per a fer-los arribar als ciuta-
dans i als països que n’estan necessitats, presentada pel
G. P. Popular, Tram. 250-00111/05, i les esmenes pre-
sentades pel G. P. de Convergència i Unió (Reg. 3727).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya, per fer més efectiu el prin-
cipi de solidaritat en nom del poble català, insta el Go-
vern a:

a) Sol·licitar al Govern de l’Estat que faci els tràmits
necessaris davant la Comissió Europea per tal de poder
crear una entitat amb l’objectiu social de recollir i em-
magatzemar els excedents alimentaris en el moment de
la davallada de preus.

b) Fer que aquesta entitat posi a disposició de la Direc-
ció General de Benestar Social, que ha de coordinar
l’actuació d’institucions i associacions implicades en
aquesta tasca social de solidaritat, els productes emma-
gatzemats, per tal de fer-los arribar a les persones de
Catalunya i d’altres països de l’Estat o de l’estranger
que ho necessiten.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1996

El secretari El president de la Comissió
Enric Castellnou i Alberch Ernest Benach i Pascual
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Resolució 58/V del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’exigència de la llengua
catalana a les convocatòries d’accés a
la funció pública del personal de l’Ad-
ministració perifèrica de l’Estat
Tram. 250-00103/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 4, 11.04.1996, DSPC-C 28

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 11 d’abril de 1996, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’exigència de la llengua catala-
na a les convocatòries d’accés a la funció pública del
personal de l’Administració perifèrica de l’Estat, pre-
sentada pel diputat Sr. Francesc Ferrer i Gironès, jun-
tament amb quatre altres diputats, del G. P. d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Tram. 250-00103/05, i
les esmenes presentades pel G. Socialista al Parlament
de Catalunya (Reg. 3461) i pel G. P. de Convergència
i Unió (Reg. 3476).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat al compliment efectiu del que estableix l’article
19.1, paràgraf tercer, de la Llei 30/1984, de mesures
per a la reforma de la funció pública, en el sentit que les
places de l’Administració perifèrica de l’Estat situades
en el territori de Catalunya siguin proveïdes per perso-
nes amb un coneixement de la llengua catalana sufici-
entment acreditat.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1996

El secretari El president
Josep M. Salvatella i Suñer Antoni Dalmau i Ribalta

Resolució 59/V del Parlament de Cata-
lunya, sobre la dotació de l’Arxiu His-
tòric Comarcal de Sort (Pallars Sobirà)
amb còpies documentals dels arxius
de Medinaceli
Tram. 250-00114/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 4, 11.04.1996, DSPC-C 28

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 11 d’abril de 1996, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la dotació de còpies documentals
a l’Arxiu Històric Comarcal de Sort (Pallars Sobirà),
presentada pel diputat Sr. Jordi Ausàs i Coll, juntament

amb quatre altres diputats, del G. P. d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Tram. 250-00114/05, i l’esmena
presentada pel G. P. de Convergència i Unió (Reg.
3480).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar l’Ar-
xiu Històric Comarcal de Sort (Pallars Sobirà) amb
còpies de documents referents al Pallars procedents del
fons documental dels arxius de Medinaceli, que actu-
alment es troba a l’antic hospital de Tavera, a Toledo,
seu de l’Arxiu General de la Noblesa.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1996

El secretari El president
Josep M. Salvatella i Suñer Antoni Dalmau i Ribalta

Resolució 60/V del Parlament de Cata-
lunya, sobre la incorporació de l’ense-
nyament del rus a l’Escola Oficial d’Idi-
omes de Girona
Tram. 250-00121/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 4, 11.04.1996, DSPC-C 28

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 11 d’abril de 1996, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la incorporació de l’ensenyament
del rus a l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona, presen-
tada pel G. P. de Convergència i Unió, Tram. 250-
00121/05.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incorporar l’ensenyament del rus a l’Escola
Oficial d’Idiomes de Girona.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1996

El secretari El president
Josep M. Salvatella i Suñer Antoni Dalmau i Ribalta

1.10

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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2.01.02

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMES

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de creació d’un Fons
de Compensació de Pensions en su-
pòsits de ruptura matrimonial o del
nucli familiar i d’aliments
Tram. 202-00029/05

Decaïment

Decaiguda, vist que el Govern no ha donat conformi-
tat a la tramitació.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.03.1996.

(N. de la R.: L’escrit de notificació del Govern es repro-
dueix en la Secció 4.70.10.)

Proposició de llei de creació d’un fons
de garantia de pensions per ruptura
matrimonial i d’aliments
Tram. 202-00034/05

Decaïment

Decaiguda vist que el Govern no ha donat conformitat
a la tramitació.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.04.1996.

N. de la R.: L’escrit de notificació del Govern es repro-
dueix en la Secció 4.70.10

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Llibre blanc del camp català que
permeti concretar un Pla nacional
d’estabilització de la població rural i de
conservació del medi
Tram. 250-00058/05

Retirada

Retirada pel Sr. Benet Tugues i Boliart, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, en la
sessió núm. 4 de la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca, tinguda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 27).

Proposició no de llei sobre la puntua-
litat en el pagament als seus benefici-
aris dels ajuts previstos en el Reial
Decret 1695/95
Tram. 250-00067/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca en la sessió núm. 4, tinguda el dia 11.04.1996
(DSPC-C 27).

Proposició no de llei sobre la qualitat
dels processos necessaris per a la
transició al nou sistema d’ensenya-
ment secundari obligatori
Tram. 250-00069/05

Retirada

Retirada pel Sr. Josep Bargalló i Valls, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, en la
sessió núm. 4 de la Comissió de Política Cultural, tin-
guda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 28).
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Proposició no de llei sobre les planti-
lles laborals i l’oferta de places a l’en-
senyament públic
Tram. 250-00071/05

Retirada

Retirada pel Sr. Josep Bargalló i Valls, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, en la
sessió núm. 4 de la Comissió de Política Cultural, tin-
guda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 28).

Proposició no de llei sobre el paga-
ment puntual dels ajuts als pagesos
acollits al cessament anticipat de l’ac-
tivitat agrària
Tram. 250-00093/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca en la sessió núm. 4, tinguda el dia 11.04.1996
(DSPC-C 27).

Proposició no de llei sobre la creació
d’una comissió que avaluï la necessi-
tat de conservar els nous descobri-
ments arqueològics
Tram. 250-00098/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 28).

Proposició no de llei sobre la repara-
ció dels danys causats a la Casa Du-
ran del Pedregar, de Sabadell (Vallès
Occidental), monument històrico-artís-
tic nacional
Tram. 250-00107/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 28).

Proposició no de llei sobre el traspàs
de la Direcció General de Formació
d’Adults al Departament d’Ensenya-
ment
Tram. 250-00112/05

Retirada

Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari Popular.

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
10.04.1996.

Proposició no de llei sobre la reducció
en l’aplicació de l’impost sobre el valor
afegit a les obres d’art
Tram. 250-00113/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 28).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de noves sortides a l’exterior
de l’escola pública Pare Ramon
Castelltort, d’Igualada (Anoia)
Tram. 250-00118/05

Retirada

Retirada pel Sr. Josep M. Francàs i Porti, del Grup Par-
lamentari Popular, en la sessió núm. 4 de la Comissió
de Política Cultural, tinguda el dia 11.04.1996 (DSPC-
C 28).

2.10.25

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT
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3.01.01

3. TRAMITACIONS EN CURS

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMES

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de Creació del Col .legi
d’Educadors Socials de Catalunya
Tram. 200-00003/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol.licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Socialista al Parlament de Catalunya.

Pròrroga: 48 hores.

Finiment del termini: 18.04.1996.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.04.1996.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de creació d’un fons
de compensació de pensions en els
supòsits de ruptura matrimonial o del
nucli familiar, i d’aliments
Tram. 202-00039/05

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 4309 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ridao i Martín, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i d’acord
amb el que preveu l’article 106 i concordants del Re-
glament de la Cambra i conjuntament amb la signatu-
ra dels Diputats corresponents presenta la següent Pro-
posició de Llei de creació d’un Fons de Compensació
de Pensions en supòsits de ruptura matrimonial o del
nucli familiar i d’aliments.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La creació d’un Fons de Compensació de Pensions per
aliments en supòsits de ruptura matrimonial o del nu-
cli familiar i d’aliments, intenta donar una resposta re-
alista a l’impagament de pensions i d’aliments a cònju-
ges separats, divorciats o que han vist el seu matrimo-
ni anul.lat i que tenen al seu càrrec fills menors. Aquesta
mateixa protecció es pretén donar a les famílies de fet,
constituïdes per parelles, amb fills o sense, que no es-

tan units pel vincle matrimonial però que constitueixen
un nucli familiar perfectament establert.

La llei reserva a la Generalitat l’acció de repetir o reper-
cutir les quantitats pagades contra qui tenia l’obligació
de satisfer-les, constituint-se així, les quantitats abona-
des en concepte de pensió, com una bestreta de la que
haurà de rescabalar-se l’administració catalana per
mitjà de les accions subrogatòries que li càpiguen en
dret, i tot això amb l’objectiu de no fer excessivament
gravoses les corresponents partides pressupostàries.

Així, la finalitat de la present llei és la de cobrir les
necessitats més peremptòries de les famílies sense re-
cursos econòmics i que no reben de manera puntual la
prestació econòmica a que tenen dret per mitjà de l’es-
tablert en les corresponents resolucions judicials i sense
possibilitats que la reclamació legal de les pensions si-
gui atesa, així com també la dels menors de famílies
monoparentals o que són víctimes de l’abandonament
dels seus pares i estiguin acollits per altres familiars.

És sabut que en els processos judicials iniciats per cri-
si matrimonial, es produeixen sovint situacions
d’impagament de les pensions fixades en les correspo-
nents resolucions judicials, ja sigui amb caràcter provi-
sional o definitiu. Aquesta situació és particularment
gravosa en el cas de les pensions d’aliments perquè de
la seva percepció o no en depèn, en bona mesura, el
sosteniment de les càrregues familiars, així com en el
cas de pensions compensatòries a favor dels cònjuges
d’edat avançada i sense fills al seu càrrec, car en amb-
dues situacions en depèn la pròpia subsistència dels
beneficiaris de dites prestacions econòmiques.

menció a part mereix la situació en que queden les do-
nes afectades per aquest problema, car és sabut que un
alt percentatge els hi és atribuïda la cura i custòdia dels
fills menors, i que pateixen dificultats més acusades
que els homes per a una adequada inserció en el món
del treball. A la tutela i protecció dels interessos ben
legítims d’aquestes dones, i a pal.liar les situacions de
greu desequilibri econòmic sofert per aquestes perso-
nes es dirigeix preferentment aquesta llei.

La tipificació en el vigent Codi Penal d’aquestes situ-
acions o conductes com a delicte d’abandonament de
família, s’ha revelat insuficient per si sol per a resoldre
les necessitats dels cònjuges amb menors al seu càrrec
i que pateixen l’impagament i no tenen cap altre mitjà
de subsistència, a més que persisteix la lentitud de l’ad-
ministració de justícia a l’espera d’eventuals reformes
de les lleis de procediment que agilitin els tràmits d’en-
judiciament i execució corresponents.

En aquest sentit, cal tenir present que la recomanació
869 de 1979 de l’Assemblea Parlamentària del Consell
d’Europa invitava als governs representats en aquest
organisme a incorporar en les seves legislacions inter-
nes la necessitat que els propis estats garanteixin el
pagament de les pensions per aliments dels fills menors
no emancipats establertes per mitjà de resolució judici-
al relativa a la ruptura matrimonial. S’establia, doncs,
una compensació econòmica a càrrec dels estats, a
mode de bestreta en cas d’incompliment del pagament
de la pensió d’aliments per part del cònjuge obligat a
fer-ho.
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La Constitució espanyola, entre els principis rectors de
la política social i econòmica de tots els poders públics,
proclama en el seu article 39 la protecció integral dels
fills, amb independència de la seva filiació i de les
mares, amb independència, també, del seu estat civil.
Amb funció de tot això, es regulen els deures dels pa-
res, especialment els d’assistència, amb els fills tinguts
dintre o fora del matrimoni, així com, la protecció pre-
vista per als nens en els diferents Convenis Internaci-
onals, especialment en la Declaració de l’ONU de 20
de novembre de 1959.

És indubtable que l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, en els seus apartats 25, 26, 27 i 28, atorga
a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva
en matèria d’assistència social, joventut, promoció de
la dona i institucions públiques de protecció i tutela de
menors, aspectes tots ells que de manera directa o indi-
recta afecten la regulació d’aquesta Proposició de Llei.

L’institut legal que es pensa regular per mitjà de la pre-
sent Proposició de Llei ja ha tingut acollida en diversos
estats de la Unió Europea. En altres casos, però, molts
estats sense dotar-se d’un fons de garantia o compen-
sació pròpiament dit han establert pensions o subsidis
socials que vénen a compensar els greus desequilibris
econòmics que es presenten en situacions com les que
avui s’intenten pal.liar amb la present iniciativa legis-
lativa.

En demés, amb la creació d’aquest Fons de Compensa-
ció, es recullen una sèrie de principis, alguns dels quals
ja han tingut el corresponent desenvolupament legisla-
tiu, com ara la creació de l’Institut Català de la Dona
per mitjà de la llei 11/1989, de 10 de juliol, la regula-
ció de la protecció de menors, llei 11/85, de 13 de juny
modificada per llei 12/1988, de 21 de novembre i la
legislació amb matèria de mesures de protecció de
menors desemparats i de l’adopció, llei 37/1981 de 30
de desembre tots ells en línies generals a fins amb la
realitat social catalana, i que han de fer possible un
canvi profund de la nostra legislació, i àdhuc de la prò-
pia mentalitat dels ciutadans en relació amb el seu en-
torn familiar, fugint de declaracions més o menys pa-
ternalistes i actuant amb una gran visió de la realitat
existent.

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE 1

Es crea el Fons de Compensació de pensions en supò-
sits de ruptura matrimonial o del nucli familiar, i d’ali-
ments.

S’entén per ruptura matrimonial la nul.litat, la separa-
ció, i el matrimoni dissolt per divorci, en els termes
previstos en la legislació civil aplicable.

Els efectes previstos en aquesta llei, la ruptura del nu-
cli familiar o de la família no matrimonial, es produirà
en el cas de les parelles que hagin conviscut en unió
estable i que d’aquesta unió existeixin fills comuns.

Es consideren aliments, als efectes d’aquesta llei, com
aquells que estableix l’article 142 del Codi Civil.

ARTICLE 2

Aquest Fons té per objectiu la garantia del pagament de
les pensions per aliments acordades provisionalment o
amb caràcter definitiu en les resolucions judicials rela-
tives a processos matrimonials seguits en cas de
nul.litat, separació o divorci, així com la satisfacció de
les obligacions econòmiques relatives als aliments en
els supòsits de famílies no matrimonials i que hagin
estat acordades judicialment.

ARTICLE 3

La prestació econòmica prevista en la present llei po-
drà beneficiar les persones que gaudeixin en el moment
de la sol.licitud, de la condició política de catalans en
els termes previstos en l’article 6 de l’Estatut de Cata-
lunya, i decaurà aquest dret quan es perdi la dita con-
dició.

ARTICLE 4

Correspondrà al Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves com-
petències, la gestió d’aquests Fons de Compensació de
pensions en supòsits de ruptura matrimonial o del nu-
cli familiar, i d’aliments.

Aquest Fons haurà de constituir-se a partir de les dota-
cions econòmiques que es fixin pressupostàriament per
a aquesta finalitat.

ARTICLE 5

El fons de Compensació vindrà obligat a respondre del
pagament de les pensions quan així sigui reconeguda la
seva responsabilitat mitjançant resolució que haurà de
recaure prèvia tramitació de l’oportú expedient admi-
nistratiu.

S’establirà reglamentàriament les condicions per
l’obertura del mencionat expedient, així com de la do-
cumentació exigida. En qualsevol cas, caldrà que sigui
acreditat de manera fefaent l’intent de cobrament de les
pensions a que es tingui dret mitjançant el recurs pre-
vi a la jurisdicció ordinària.

ARTICLE 6

Contra la resolució que posi fi la via administrativa es
podrà interposar el corresponent recurs contenciós-ad-
ministratiu.

ARTICLE 7

El Fons procedirà a abonar les pensions amb la mane-
ra en que s’estableixi reglamentàriament.

En qualsevol cas, el Fons haurà d’exigir prèviament del
beneficiari la cessió de les accions que li corresponguin
com a subrogat en el compliment de les obligacions del
cònjuge o membre de la família de que es tracti.

Les quantitats de que pugui rescabalar-se el Fons de
Compensació de pensions, tindran la consideració d’in-
gressos de dret públic, i per la qual cosa hauran de ser
incorporades a la partida d’ingressos corresponent.

El Fons podrà mostrar-se part en els processos judici-
als d’execució derivats de l’impagament de les pensi-
ons que donin lloc al reconeixement i abonament de
pensions per part d’aquest organisme.

3.01.02

3. TRAMITACIONS EN CURS
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ARTICLE 8

S’establirà reglamentàriament la quantia màxima de les
pensions reconegudes pel Fons de Compensació, i que
en cap cas podrà ser superior de la que s’estableixi ju-
dicialment.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El Govern de la Generalitat de Catalunya aprovarà en
el termini de tres mesos el reglament que desenvolupi
aquesta llei.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El Consell Executiu haurà d’habilitar per al pressupost
del 1997, els crèdits oportuns en el pressupost per a
contemplar les conseqüències econòmiques derivades
de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1996

Joan Ridao i Martín, Salvador Morera i Tanyà, Josep-
Lluís Carod-Rovira, Xavier Bosch i Garcia i Àngel
Colom

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.20. ALTRES DESIGNACIONS O ELECCIONS

Proposta d’un candidat per a ésser
elegit membre del Consell Social de la
Universitat de Barcelona
Tram. 284-00012/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 4629 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (ERC) designa el Sr. Xavier Durant, per tal de ser
escollit per aquest Parlament com a membre del Con-
sell Social de la Universitat de Barcelona.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 1996

Josep-Lluís Carod-Rovira
Portaveu del Grup Parlamentari d’ERC

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la capitali-
tat dels partits judicials de Catalunya
Tram. 250-00124/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 16.04.96

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’I NICIATIVA  PER CATALUNYA  - ELS VERDS (IC-EV)
(REG. 3419)

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - El Verds (IC-EV)

«5. Prèviament, el Govern de la Generalitat demana-
rà l’opinió de la Federació de Municipis de Catalunya
i de l’Associació Catalana de Municipis.»

Proposició no de llei sobre la continuï-
tat i la millora dels serveis actuals de
la línia fèrria Barcelona-La Tor de
Querol
Tram. 250-00125/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPT, del 12.04.96

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  (REG. 3240)

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat perquè s’adreci al MOPTMA per tal d’inver-
tir els 2.800 milions necessaris per:

a) acondicionar el tram Vic-Puigcerdà per garantir
l’estat en les curves i les rampes per tal de millorar la
seva velocitat, seguretat i eficiència.

b) reobrir l’estació de Manlleu i Campdevànol.

c) tornar a instal.lar el tren de modalitat Pullman que
permetrà millorar el trajecte Barcelona-Puigcerdà, en
molt poc temps i que pugui substituir l’ús de l’automò-
bil.»
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Proposició no de llei sobre el manteni-
ment, la modernització i l’ampliació del
fons documental i bibliogràfic de la
que fou la primera biblioteca pública
de Barcelona
Tram. 250-00132/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC, de l’11.04.96

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 4253)

PARÀGRAF SEGON

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

«– Cercar mecanismes, de suport institucional i econò-
mic, juntament amb altres Administracions Públiques
i entitats socials, per tal de garantir:»

APARTAT 2

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

«...fons documental i bibliogràfic, prioritzant les matè-
ries en les que està especialitzada –moviments socials
i obrerisme–, així com la modernització dels serveis
que ofereix als ciutadans i a la comunitat università-
ria.»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Popular

D’un apartat 3 amb el text següent:

«3. El desenvolupament d’activitats culturals i de for-
mació, i en particular sobre moviments socials i obre-
risme, adreçades tant al públic en general com a la
comunitat universitària.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 4408)

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

– Cercar els mecanismes de suport, cooperació i coor-
dinació institucional d’acord amb el que disposa la
Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya en
l’apartat referent a biblioteques especialitzades i
d’acord amb la voluntat de l’organisme titular de la
Biblioteca Arús.

– Promoure el compliment del que disposa la LSBC en
el seu article 43.2 pel que fa a la protecció dels fons de
valors històrics.»

Proposició no de llei sobre el progra-
ma de gestió de purins
Tram. 250-00133/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CARP, del 16.04.1996

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 4410)

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat que a través de la Junta de Residus a adop-
tar i aplicar un programa de gestió de purins que des-
envolupi els objectius que, en aquest àmbit, estableix el
Programa general de residus a Catalunya aprovat pel
Consell Executiu.»
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Proposició no de llei sobre la lluita
contra la plaga de la processionària
als boscos de pins de l’Alt Urgell
Tram. 250-00134/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CARP, del 16.04.1996

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 4409)

PARÀGRAF SEGON

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«– Emprar els mitjans humans i materials necessaris
d’acord amb la disponibilitat pressupostària i els ni-
vells d’afectació per a continuar l’acció sistemàtica
que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
va fent per la lluita contra la plaga de la processionà-
ria als boscos de pins d’arreu de Catalunya.»

Proposició no de llei sobre la creació
de la llicenciatura d’economia a la Uni-
versitat de Girona per al curs 1996-
1997
Tram. 250-00219/05

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Socialista al Parlament de Catalu-
nya
Reg. 4448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Magí Cadevall i Soler, Daniel
Terradellas i Redon, Martí Sans i Pairuto, Pere Jordi
Piella i Vilaregut, Marina Geli i Fàbrega, diputats del
Grup Socialista, fent ús d’allò que disposen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per
la seva tramitació davant el Ple la següent Proposició
no de llei, sobre la creació de la llicenciatura d’econo-
mia a la Universitat de Girona pel curs 1996-1997.

La Universitat de Girona ha demanat repetidament que
l’entrada als segons cicles de les carreres d’Econòmi-
ques des de la Diplomatura d’Empresarials sigui prou
oberta per assimilar la demanda de l’alumnat mentre no
hi hagi els primers cicles de les carreres d’Econòmi-
ques. També ha demanat que a la Facultat d’Econòmi-

ques s’imparteixin tant la Llicenciatura d’Administra-
ció i Direcció d’Empreses com la d’Economia.

Els estudiants de la Universitat de Girona consideren
urgent que aquesta ofereixi les dues titulacions esmen-
tades, perquè molts estudiants es veuen forçats a cursar
una especialitat diferent de la que aspiraven a cursar.

Sembla que la Universitat de Girona pensa oferir 150
places (2 grups) del primer curs de segon cicle (tots
dos, d’Administració i Direcció d’Empreses) però no
ha estat autoritzada, de moment per organitzar un grup
d’Administració i Direcció d’Empreses i un grup
d’Economia, cosa que podria ser. Això pot produir
l’efecte de desviar la demanda dels alumnes cap a altres
universitats o dificultar la posterior oferta de les dues
especialitats.

Ateses aquestes circumstàncies els diputats sotasig-
nants formulen la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a
incorporar pel curs 1996-1997 la llicenciatura d’Econo-
mia a la Universitat de Girona, dins la programació
Universitària de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1996

Manel Nadal i Farreras, Daniel Terradellas i Redon,
Martí Sans i Pairuto, Pere Jordi Piella i Vilaregut i
Marina Geli i Fàbrega

Proposició no de llei sobre el traspàs
de titularitat de l’Escola d’Art de Tarra-
gona a l’Administració de la Generali-
tat
Tram. 250-00220/05

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Pla-
na, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya
Reg. 4475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Duch i Plana, Josep Abelló i Padró, Martí
Carnicer i Vidal, Mariano Gil i Agné i Magí Cadevall
i Soler, Diputada i Diputats del Grup Socialista, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació,
la següent Proposició no de Llei.

L’Escola d’Art de Tarragona que depèn de la Diputació,
compta amb uns sis-cents estudiants que segueixen la
formació als Centres de Tarragona, de Reus i de
Tortosa. El seu origen se situa en els anys trenta si bé
l’actual edifici de l’Escola fou inaugurat el 1976.

Atès que la Presidència de la Diputació de Tarragona
havia manifestat als mitjans d’informació comarcals el
20 de novembre de 1991 que l’Escola Taller d’Art vi-
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via un moment de transició ja que en el termini d’un o
dos anys passaria a dependre de la Generalitat, en res-
posta a la reivindicació reiterada d’aquesta comunitat
educativa.

Davant la problemàtica generada pel progressiu incre-
ment econòmic de les matrícules a l’Escola d’Art, xi-
frat en un 50% per al curs 1996-1997 i tenint en compte
la inexistència a les comarques de Tarragona de cap
centre de caràcter oficial depenent del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat a diferència de l’ofer-
ta existent en les altres províncies catalanes.

En el marc de la reforma educativa l’Escola, dotada de
condicions professionals, tècniques i materials dignes,
aposta per la impartició de Cicles de Formació Específi-
ca de Grau Mitjà i Superior d’Arts Plàstiques i Disseny
amb l’objectiu, entre altres de respondre a les demandes
derivades dels avenços tecnològics i d’assolir la compe-
tència artístico-professional de cada títol. Es proposa així
mateix la impartició del Batxillerat Artístic.

És per tots aquests motius que la Diputada i Diputats
sotasignats presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
assumir la titularitat de l’Escola d’Art de Tarragona.

Palau del Parlament, 29 de març de 1996

Montserrat Duch i Plana, Josep Abelló i Padró, Martí
Carnicer i Vidal, Mariano Gil i Agné i Magí Cadevall
i Soler

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un institut d’ensenyament
secundari obligatori al castell del Re-
mei, al municipi de Penelles (Noguera),
que doni resposta a la demanda dels
municipis de la zona d’afrontament de
les comarques de l’Urgell, la Noguera
i el Pla d’Urgell
Tram. 250-00221/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Els Verds
Reg. 4514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposi-
ció no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La implantació de la Reforma Educativa al nostre país
ha de representar –com ha estat reconegut per tots els
sectors socials– quelcom més que una ampliació de
l’escolaritat obligatòria. Els objectius de millorament
de la formació de tota la població, l’acostament al prin-
cipi d’igualtat d’oportunitats i la millora de l’equilibri
territorial són els grans impulsors d’aquesta Reforma.

És per això que cal considerar amb especial cura i res-
pecte la situació específica de contrades que difícilment
tenen la resposta adient a les seves necessitats des de
plantejaments uniformistes, com és el cas de la cruïlla
de tres comarques: l’Urgell, la Noguera i el Pla
d’Urgell, que sempre han tingut estrets lligams per la
seva peculiar situació geogràfica.

És per aquest motiu que recollim el desig dels nou
municipis afectats i presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Que el Consell Executiu estudiï i doni resposta raona-
da, abans de l’acabament del curs 1995-96, a la deman-
da dels ajuntaments dels municipis de Penelles,
Bellmunt d’Urgell, Linyola, Ivars d’Urgell, Barlens,
Tornabous, La Fuliola i Castellserà, pel que fa a la
construcció d’un Institut d’Ensenyament Secundari
Obligatori, al Castell del Remei (Penelles).

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1996

Carme Tolosana i Cidón, Diputada; Ignasi Riera i
Gassiot, Diputat i Jordi Guillot i Miravet, Portaveu

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre d’acollida de dones mal-
tractades a les comarques de Girona
Tram. 250-00222/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 4528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Curto i Casadó, Portaveu i Julio Ariza i Irigoyen,
Diputat, conjuntament i en representació del Grup Par-
lamentari Popular, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A les comarques gironines, i segons denuncia la Coor-
dinadora pel Centre d’Acolliment, no existeix cap ser-
vei d’acollida de dones maltractades. Sense que existei-
xin dades oficials sobre el total de la província, a la
comissaria de Girona ciutat es denuncien cada any més
d’un centenar de maltractaments a dones, tot i que es
calcula que normalment els casos denunciats represen-
ten una mínima part dels que realment es produeixen.

Fins a l’any passat, l’Institut Català de la Dona conce-
dia una subvenció a un centre de serveis socials, sub-
venció que enguany ha quedat retallada i només permet
l’assistència a dones de Girona, Salt i Sarrià. Les dones
procedents d’altres indrets són derivades a centres
d’acolliment de Tarragona i Lleida. Aquesta situació no
fa res més que augmentar la desestabilització i el dany
físic i psicològic causat per la pròpia agressió, i no no-
més és absolutament contraproduent per a la recupera-
ció de la persona agredida sinó que incrementa la seva
indefensió.
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Per la qual cosa es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Crear un centre d’acollida de dones maltractades a les
comarques de Girona, així com a incrementar els ser-
veis socials destinats a l’atenció de les persones que
pateixin aquest tipus d’agressions.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 1996

Josep Curto i Casadó Julio Ariza i Irigoyen

Proposició no de llei sobre la possibi-
litat que el peatge de l’autopista A-2 a
l’altura de Martorell (Baix Llobregat)
sigui gratuït durant les obres de cons-
trucció de l’autovia del Llobregat
Tram. 250-00224/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 4530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu Adjunta, en
representació del Grup Parlamentari Popular, d’acord
amb allò que disposen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent Proposició no
de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el tram de l’autopista A-2 que va des de Molins de
Rei a la sortida de Martorell, s’estan portant a terme les
obres de construcció de l’autovia del Llobregat i com
a conseqüència s’han creat embussos de fins a 3 o 4 km
de llargada, la qual cosa comporta períodes d’espera
molt llargs. Tot això perjudica greument a les persones
i empreses que depenen d’aquest tram diàriament. En
concret en matèria de transport s’està produint en les
comarques del voltant de l’obra fins un 50% de baixada
del volum de treballs diari i per tant de facturació.

Per la qual cosa es presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Endegar les negociacions i gestions oportunes amb
el Ministerio de Obras Públicas per a tal de que tant el
peatge de Martorell com el situat a la sortida de
Martorell a la carretera d’Igualada siguin de franc men-
tre durin les obres i per tant els embussos.

2. Endegar les negociacions i gestions necessàries amb
el Ministerio de Obras Públicas per tal de que els es-
mentats peatges siguin de franc des de la data de pre-
sentació del present escrit al registre del Parlament de
Catalunya.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 1996

M. Dolors Montserrat i Culleré

Proposició no de llei sobre la inclusió
en el mapa escolar de Catalunya d’un
centre d’ensenyament secundari obli-
gatori per a alumnes de 12 a 16 anys a
Alfarràs (Segrià)
Tram. 250-00225/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 4531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Curto i Casadó, Portaveu i Josep Maria Fabregat
i Vidal, Diputat conjuntament i en representació del
Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A la població d’Alfarràs es va aprovar la següent mo-
ció per part del seu Ajuntament el 2 de març de 1995:

«Moció de l’Ajuntament d’Alfarràs sobre el Mapa Es-
colar de Catalunya

En data recent ha sortit a la llum el Mapa Escolar de
Catalunya, per part del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat, que s’articula com a eina fonamental de
la planificació escolar territorial, vinculada a la conse-
cució d’una millora en la qualitat de l’ensenyament, la
igualtat d’oportunitats d’accés al saber, la universalit-
zació de l’ensenyament secundari, l’equilibri territori-
al de Catalunya i l’adequació de l’oferta de la formació
professional a la demanda sòcio-econòmica del país.

Pel que fa a Alfarràs, l’aplicació del Mapa Escolar de
Catalunya preveu l’existència de 2 línies a l’etapa in-
fantil-parvulari, i primària, i 1 línia a càrrec de l’Escola
de Capacitació Agrària, depenent del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb previsió de for-
mació professional agrari grau mitjà i superior, i per
tant es cobreix l’ensenyament de 3 a 11 anys i s’oferta
un ensenyament professional, profundament arrelat a
Alfarràs, d’especialitat agrària, de 16 anys en endavant.
I no es preveu l’escolarització dels nois i noies de 12 a
16 anys, l’Ensenyament Secundari Obligatori, que es
trasllada a la població veïna.

La inexistència del tram de 12 a 16 anys a Alfarràs pot
suposar un parèntesi en la vida educativa d’aquells
alumnes interessats en realitzar una formació professi-
onal agrària ofertada per l’Escola de Capacitació, amb
els problemes de desarrelament que això comportaria,
pel fet d’estar almenys 4 anys estudiant a una altra po-
blació, per propera que sigui, i podria afectar a la de-
manda de formació professional lligada a la realitat
sòcio-econòmica del país.

Per altra banda, Alfarràs disposa d’una oferta d’ins-
tal.lacions que permetria, amb pocs esforços i inversi-
ons, l’encabiment d’equipaments per a escolaritzar els
alumnes entre 12 i 16 anys a Alfarràs. Aquesta oferta
s’incrementa notablement si hi afegim les instal.lacions,
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modèliques, de l’Escola de Capacitació agrària i s’op-
timitza, creiem que a nivells realment positius, si hi
afegim les instal.lacions municipals (poliesportiu i
camp de futbol), a plena disposició de l’alumnat, sen-
se oblidar l’existència d’un menjador escolar i també la
biblioteca municipal.

També es constata l’existència a la circumscripció de
Lleida de pobles, similars o inclús de població inferi-
or, que disposen només d’una línia de primària i una
altra línia d’ESO, tot i que disposen d’altres centres de
secundària a una curta distància. Aquest fet, al marge
de crear possibles greuges comparatius que ens serien
desfavorables, demostra que és possible la implantació
d’un centre de 12 a 16 anys a Alfarràs, atesa la dispo-
nibilitat d’instal.lacions esmentada anteriorment i el fet
de disposar de dues línies d’infantil i primària.

El trasllat d’un nombre tan important de persones, al
voltant de 120-130, encara que no sigui lluny, genera
disfuncions als alumnes: aspectes tan elementals com
el transport escolar, menjador, sales d’estudis, esbarjo
i estones lliures, biblioteques... generen un canvi de
medi social a l’alumne, que seria comprensible si vin-
gués de zones relativament allunyades, aïllades i amb
poca oferta educativa; però aquest no és el cas d’Alfar-
ràs, que veuria com canvien els hàbits, no només dels
alumnes, sinó de tot el poble, i observaria un èxode de
molta gent diari, al matí, que tornaria al vespre. Creiem
que aquest canvi de costums portaria a la llarga un des-
poblament d’Alfarràs, que agreujaria el desequilibri
territorial del país.

I l’Ajuntament d’Alfarràs, com a Administració, es
preocupa per l’optimització de la despesa pública. Per
aquest motiu, té dubtes de la viabilitat econòmica del
trasllat i alimentació permanent dels alumnes de 12 a
16 anys, i creu fermament que l’estalvi que es produís
amortitzaria en molt curt termini la inversió efectuada
en millora d’equipament d’instal.lacions locals, i això
malgrat que no és l’Ajuntament l’Administració res-
ponsable de les despeses referides.

Examinades les dades de població infantil, estretes del
padró actualitzat de l’Ajuntament, es constata que a
mig termini es pot mantenir sense problemes la línia
d’Ensenyament Secundari Obligatori a Alfarràs.

I Alfarràs també disposa d’una important oferta d’en-
senyament no reglat que s’ha de tenir en compte: escola
de música municipal, centre d’idiomes, tallers d’in-
formàtica, aules d’esports i danses, educació d’adults...
la força de la societat civil alfarrassenca, que realitza
gran nombre d’ensenyament no reglat i activitats
extraescolars és un potencial que no pot ignorar l’Ad-
ministració. El tall de l’oferta educativa als 12/16 anys
comportarà, inevitablement, la disminució de la dispo-
nibilitat d’aquestes activitats no reglades, trencant-se
l’objectiu de la qualitat de l’ensenyament i la igualtat
d’oportunitats d’accés al saber.

Per tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Alfarràs,
escoltades les opinions dels representants de la comu-
nitat educativa, directors, mestres i professors, pares i
alumnes, a través del Consell Municipal escolar, es pro-
posa l’adopció del següent acord:

Primer: Demanar al Departament d’Ensenyament la
inclusió dins del Mapa Escolar de Catalunya un centre
d’Ensenyament Secundari Obligatori a Alfarràs per a
alumnes de 12 a 16 anys donant suport a l’acord del
Consell Escolar Municipal de 23 de febrer de 1995.

Segon: Es dóna trasllat d’aquest acord al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Lleida,
i als representants del Consell Municipal Escolar.

Tercer: Es faculta àmpliament l’alcaldia, perquè en la
seva doble condició d’alcalde i president del Consell
Escolar Municipal, executi els acords anteriors davant
els interlocutors i les institucions necessaris».

Per la qual cosa es presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Incloure dins del Mapa Escolar de Catalunya un cen-
tre d’Ensenyament Secundari Obligatori a Alfarràs per
a alumnes de 12 a 16 anys donant suport a l’acord del
Consell Escolar Municipal de 23 de febrer de 1995.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1996

Josep Curto i Casadó Josep M. Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de les normes necessàries per al des-
plegament integral dels consells de
direcció i dels consells de participació
dels sectors sanitaris, previstos en la
Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordena-
ció sanitària de Catalunya
Tram. 250-00226/05

Presentació: Sra. Carme Figueras i Siñol,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Socialista al Parlament de Catalu-
nya
Reg. 4532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol, Rosa Barenys i Martorell, Manel
Bustos i Garrido, Joan Ferran i Serafini, Marina Geli i
Fàbrega i Josep Maria Rañé i Blasco, Diputats del Grup
Socialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva
tramitació, la següent Proposició no de Llei.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària
a Catalunya, modificada per la Llei 11/1995, de 29 de
setembre, disposa que els Sectors Sanitaris compten
amb una estructura desconcentrada de direcció, gestió
i participació comunitària, formada per un Consell de
Direcció, com a òrgan de govern, per un Director del
Sector, com a màxima autoritat, i per un Consell de
Participació, com a òrgan d’assessorament, consulta i
participació comunitària.

La Llei 15/1990 també estableix la composició del
Consell de Direcció, i entre els seus membres, un repre-
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sentant de l’ajuntament o dels ajuntaments del Sector
corresponent, així com la del Consell de Participació,
disposant l’obligatorietat de fixar per reglament el sis-
tema per a la designació dels representants dels Con-
sells Comarcals i dels Ajuntaments, en el cas del Con-
sell de Direcció, i dels representants de les associacions
de consumidors i usuaris més representatives, en el del
Consell de Participació.

Tant la Llei 15/1990 com la Llei 11/1995 que la modi-
fica, només autoritzen el Consell Executiu a dictar nor-
mes de caràcter general i reglamentari per a desenvo-
lupar i aplicar els seus continguts.

Encara que s’han aprovat Decrets desenvolupant la re-
gulació del sector sanitari, encara no s’ha complert
l’exigència legal de fixar per reglament el sistema de
designació dels representants dels Consells Comarcals
i dels Ajuntaments, i dels representants de les associa-
cions de consumidors i usuaris, en els Consells de Di-
recció i de Participació respectivament. En cap cas es
pot admetre com a desplegament reglamentari l’article
11.2 del Decret 35/1991, de 4 de març, segons el qual
el Conseller de Sanitat i Seguretat Social establirà mit-
jançant una Ordre l’esmentat procediment d’elecció
dels representants de les dites corporacions locals.

En primer lloc, perquè l’esmentat article no té un con-
tingut material que és el que reclama la Llei d’Ordena-
ció Sanitària i, en segon lloc, com ja s’ha dit, perquè les
Lleis esmentades només han atorgat al Consell execu-
tiu la potestat reglamentària per al desenvolupament
legal, sense autoritzar aquest a cap Conseller mitjançant
Ordre, i un Decret no pot rebaixar el rang de la norma
exigida per la Llei per al seu desplegament.

Aquesta Llei va entrar en vigor el 29 de juliol de 19990
i lamentablement a l’abril de l’any 1996, és a dir, qua-
si sis anys després, encara no s’ha establert, segons ja
s’ha dit, la necessària normativa reglamentària que ha
de possibilitar el desplegament integral dels Consells
de Direcció i de Participació dels Sectors Sanitaris.

Per altra banda, l’esmentada Llei d’Ordenació Sanità-
ria a Catalunya configura l’Àrea Bàsica de Salut com
la unitat territorial elemental de l’atenció primària de
salut, i ordena la coordinació dels serveis sanitaris i
sòcio-sanitaris d’atenció primària de titularitat pública
o privada, així com la coordinació entre les pròpies
Àrees Bàsiques de Salut integrades en un mateix Sec-
tor Sanitari.

És per tots aquests motius que els Diputats sotasignats
presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Dictar l’any 1996 les normes necessàries que possi-
bilitin el desplegament integral dels Consells de Direc-
ció i dels Consells de Participació dels Sectors Sanita-
ris, tal i com disposa la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d’Ordenació Sanitària a Catalunya.

2. Realitzar un estudi sobre la possible creació d’òrgans
de participació en la gestió de les Àrees Bàsiques de
Salut, dels quals formin part representants municipals
de les corresponents Àrees Bàsiques, per a la millora de

la coordinació dels serveis sanitaris i sòcio-sanitaris
d’atenció primària siguin de titularitat pública o priva-
da, i de la coordinació entre les pròpies Àrees Bàsiques
de Salut del mateix Sector Sanitari.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1996

Carme Figueras i Siñol, Rosa Barenys i Martorell,
Manel Bustos i Garrido, Joan Ferran i Serafini, Mari-
na Geli i Fàbrega i Josep Maria Rañé i Blasco

Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres de desdoblament de la calça-
da de la carretera N-240 entre Tarrago-
na i Valls (Alt Camp)
Tram. 250-00227/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 4594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Curto i Casadó, Portaveu i Rafael Luna i Vivas,
Diputat conjuntament i en representació del Grup Par-
lamentari Popular, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La N-240 al seu pas entre Tarragona i Valls, ocasiona
veritables problemes de trànsit, perill eminent d’acci-
dents i una barrera arquitectònica que divideix el barri
de Sant Salvador, amb els problemes de comunicació i
convivència que això comporta.

Són dos els motius principals que ocasionen aquesta
situació lamentable i perillosa urbanísticament:

1. Els vehicles procedents, tant turismes com de mer-
caderies, de les comunitats d’Andalusia, València i fins
i tot Nord d’Àfrica que fan ús de l’autopista A-7 amb
direcció a Lleida, Aragó, Navarra o el País Basc i que
desitgen continuar fent ús de l’Autopista, ho fan desvi-
ant-se per la sortida de Valls-Tarragona, per després
enllaçar amb l’entrada de l’Autopista A-2 en el Pla de
Santa Maria (per tal de no donar una volta per autopista
d’aproximadament uns 45 quilòmetres) emprant, com
és lògic, la N-240 Tarragona-Valls, carretera de dos
carrils i sense voreres d’emergència, ocasionant a l’es-
tiu llargues cues pels habitants de l’interior que fan ús
de les platges de Tarragona o bé que tenen la seva se-
gona residència, així com a l’hivern pels esquiadors
procedents de llevant que fan ús de les pistes catalanes,
andorranes o aragoneses d’esquí, sense oblidar els ca-
mions de mercaderies, alguns d’ells de productes peri-
llosos i el transport procedent del Port i de les indústries
petroquímiques de Tarragona.

2. La N-240 travessa el barri de Sant Salvador de Tar-
ragona dividint la població, havent de creuar els seus
habitants la carretera pel mig de vies regulades per se-
màfors, ocasionant multitud d’accidents, pel dens tràn-
sit abans esmentat, amb la preocupació sobre les matè-
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ries perilloses que hi transiten, sense oblidar que aquest
fet ha ocasionat una barrera arquitectònica que dificulta
la relació de serveis i convivència pròpia d’un munici-
pi.

Per la qual cosa es presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Intensificar les seves converses amb el Ministeri
d’Obres Públiques per tal que s’arribi a un acord que
permeti iniciar les obres de desdoblament de la calça-
da i la seva adequació en el tram Tarragona-Valls, con-
templant la unificació del barri de Sant Salvador, bé
desplaçant el seu trajecte actual o bé soterrant-lo.

– Procurar una solució provisional per tal de desviar el
trànsit de mercaderies perilloses al seu pas pel barri de
Sant Salvador, fins a la posada en funcionament de la
nova carretera.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 1996

Josep Curto i Casadó Rafael Luna i Vivas

Proposició no de llei sobre la urgent
rehabilitació de l’edifici de l’antic sana-
tori de Sant Joan de Déu, al municipi
del Vendrell (Baix Penedès), i la seva
declaració de monument històric
Tram. 250-00228/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 4611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Curto i Casadó, Portaveu i Rafael Luna i Vivas,
Diputat conjuntament i en representació del Grup Par-
lamentari Popular, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’antic Sanatori de Sant Joan de Déu, al municipi del
Vendrell, ha exercit una acció social molt important al
llarg de la història en favor d’aquestes poblacions del
Baix Penedès. Actualment, el seu estat és molt precari
i requereix una urgent actuació rehabilitadora per evi-
tar una degradació irreversible.

Per la qual cosa es presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Declarar monument històric l’edifici de l’antic Sana-
tori de Sant Joan de Déu, ubicat en el municipi del
Vendrell i a 200 metres del terme municipal de Calafell.

– Endegar les negociacions necessàries per tal que l’1%
del pressupost de la construcció de la prolongació de
l’autopista A-16, que s’ha de destinar a la protecció del

patrimoni, s’utilitzi precisament per a l’adquisició i la
reforma del Sanatori de Sant Joan de Déu.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 1996

Josep Curto i Casadó Rafael Luna i Vivas

3.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL.LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel .lació al
Consell Executiu sobre la política de
concertació agrària
Tram. 302-00008/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.1996

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’I NICIATIVA  PER CATALUNYA  - ELS VERDS (REG. 4656)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent esmena a la Moció subsegüent a la
interpel.lació al Consell Executiu sobre la política de
concertació agrària (tram. 302-00008/05).

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat a aprovar, amb la participació i el
màxim consens possible dels grups parlamentaris i de
les organitzacions professionals agràries més represen-
tatives, la normativa i els criteris de representativitat
que es deriven de l’aplicació de la Llei 17/1993, de
Cambres Agràries, en el termini màxim d’un mes.

Aquesta normativa definirà...»

Palau del Parlament, 16 d’abril de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat
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Moció subsegüent a la interpel .lació al
Consell Executiu sobre policia
Tram. 302-00009/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.1996

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’I NICIATIVA  PER CATALUNYA  - ELS VERDS (REG. 4657)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roc Fuentes i Navarro, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel.lació al Consell Executiu sobre policia (tram.
302-00009/05).

Al punt 1

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds

«...i forces de seguretat de l’Estat, prioritzant les co-
marques policialment més deficitàries.»

Al punt 5

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds

«...de les policies locals, d’acord amb els ajuntaments
afectats, sobretot en l’àmbit...»

Palau del Parlament, 15 d’abril de 1996

Roc Fuentes i Navarro
Diputat

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 4747)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa
l’article 130.2 del Reglament, presenta les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la Interpel.lació al
Consell Executiu sobre policia, (302-00009/05), pre-

sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

De modificació de la introducció i el punt primer:

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya constata la necessitat
d’avançar en el desplegament comarcal de la policia de
la Generalitat, a tot el territori de Catalunya, en substi-
tució dels cossos i forces de seguretat de l’Estat».

D’addició d’una frase que precedirà els punts segon i
subsegüents:

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

«I Insta el Govern de la Generalitat a:»

Al punt 5

ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

«Intensificar la coordinació de les policies locals, ...
efectiva de la seva actuació, d’acord amb les possibi-
litats pressupostàries.»

Al punt 6

ESMENA NÚM. 4
De modificació i addició
G. P. de Convergència i Unió

«Continuar dotant-se dels instruments institucionals i
legals que calgui perquè la Generalitat, com a autoritat
nacional en l’àmbit de seguretat pública, exerceixi amb
plenitud aquestes funcions a tot el territori català, bo
i ratificant l’autoritat dels alcaldes en l’àmbit munici-
pal, de conformitat amb el marc institucional vigent.»

Palau del Parlament, 16 d’abril de 1996

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari

de Convergència i Unió

3.15

3. TRAMITACIONS EN CURS



22 d'abril de 1996 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 42

3092

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA

AL PARLAMENT DE CATALUNYA  (REG. 4748)

A LA MESA DEL PARLAMENT

En nom del Grup Socialista, fent ús d’allò que es deter-
mina a l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
presento les següents esmenes al text de la Moció sub-
següent a la Interpel.lació al Consell Executiu sobre
policia (Tram: 302-00009/05).

Al punt 1

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«...de l’Estat, d’acord amb allò aprovat en la Moció
subsegüent a la interpel.lació al Consell Executiu sobre
el desplegament dels Mossos d’Esquadra a Catalunya,
(Núm. Tramitació 302-00004/05) el proppassat dia 28
de març en el Parlament de Catalunya.»

Al punt 6

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«6. Intensificar els treballs amb la intensitat que calgui
per tal de garantir l’autoritat del Govern de la Gene-
ralitat en matèria de seguretat, d’acord amb el que
estableix la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.»

Palau del Parlament, 16 d’abril de 1996

Higini Clotas i Cierco
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel .lació al
Consell Executiu sobre la transició del
sistema educatiu
Tram. 302-00010/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.04.1996

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 4746)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa
l’article 130.2 del Reglament del Parlament, presenta la
següent esmena a la Moció subsegüent a la
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la transició del

sistema educatiu (Reg. 4112), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Al punt 3

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«Aplicar criteris de flexibilitat a l’hora de fixar el pas
de primària a secundària obligatòria, adoptant soluci-
ons provisionals positives per aquells casos en els
quals les infraestructures de secundària encara no es-
tiguin ultimades, primant sempre els criteris de quali-
tat.»

Palau del Parlament, 16 d’abril de 1996

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari

de Convergència i Unió

3.20. INTERPEL.LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre els residus generats per les explo-
tacions porcines
Tram. 300-00070/05

Presentació: Sr. Jordi Portabella i
Calvete, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 4299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Portabella i Calvete, Diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i
d’acord amb el que preveu l’article 128 i concordants
del Reglament de la Cambra presenta la següent:

INTERPEL.LACIÓ

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat
sobre els residus i en particular els generats per les ex-
plotacions porcines?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 1996

Jordi Portabella i Calvete
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Interpel .lació al Consell Executiu sobre
la política d’immigració en relació amb
el Pla Interdepartamental d’Immigració
Tram. 300-00071/05

Presentació: Sr. Ignasi Riera i Gassiot,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds
Reg. 4405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ignasi Riera i Gassiot, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV), d’acord
amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel.lació.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a la política d’immigració, amb una
especial referència al Pla Interdepartamental d’Immi-
gració?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1996

Ignasi Riera i Gassiot
Diputat

Interpel .lació al Consell Executiu sobre
el desplegament dels serveis socials, i
particularment el servei d’ajut domici-
liari (SAD)
Tram. 300-00072/05

Presentació: Sra. Rosa Barenys i
Martorell, juntament amb cinc altres dipu-
tats del Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Reg. 4458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rosa Barenys i Martorell, Manel Bustos i Garrido, Joan
Ferran i Serafini, Carme Figueras i Siñol, Marina Geli
i Fàbrega i Josep Maria Rañé i Blasco, Diputats del
Grup Socialista, fent ús d’allò que es preveu als articles
128 i següents del Reglament de la Cambra, formulen
la interpel.lació que segueix al Consell Executiu.

La Llei 4/1994, d’administració institucional, de des-
centralització, de desconcentració i de coordinació del
sistema català de Serveis Socials, estructura el funcio-
nament territorial i defineix els elements que han de
constituir la xarxa bàsica.

Una de les prestacions és el Servei d’Ajut Domiciliari
–SAD– que l’exerceixen, d’acord amb la normativa
vigent, els professionals del Treball Familiar.

És per tots aquests motius que els Diputats sotasignats
formulen la següent interpel.lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu sobre el desplegament dels Serveis
Socials, en especial referència al Servei d’Ajut Do-
miciliari –SAD–?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 1996

Rosa Barenys i Martorell, Manel Bustos i Garrido, Joan
Ferran i Serafini, Carme Figueras i Siñol, Marina Geli
i Fàbrega i Josep Maria Rañé i Blasco

Interpel .lació al Consell Executiu sobre
la política de convenis de l’Administra-
ció de la Generalitat amb els ajunta-
ments, particularment pel que fa refe-
rència al Departament d’Ensenyament
Tram. 300-00073/05

Presentació: Sra. Montserrat Tura i
Camafreita, juntament amb un altre dipu-
tat del Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Reg. 4459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Tura i Camafreita i Magí Cadevall i Soler,
Diputada i Diputat del Grup Socialista, fent ús d’allò
que es preveu als articles 128 i següents del Reglament
de la Cambra, formulen la interpel.lació que segueix al
Consell Executiu.

Diversos Ajuntaments de Catalunya són titulars d’esco-
les municipals que imparteixen ensenyaments obliga-
toris, que són competència del Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el
cas de les Escoles d’Educació Especial.

Els Ajuntaments estan fent una tasca de suplència de
l’actuació del Departament d’Ensenyament, però, sens
dubte, es tracta d’escoles públiques que donen una
oferta necessària, tal com consta en el Mapa Escolar de
Catalunya.

Els Ajuntaments han signat convenis amb el Departament
d’Ensenyament pel funcionament i sosteniment d’aques-
tes escoles, però aquests convenis presenten diversos in-
convenients per als Ajuntaments. les propostes de conve-
ni fetes pel Departament a finals de novembre de 1995
suposen encara un empitjorament de les condicions dels
convenis anteriors. D’altra banda, el desig expressat per
diversos Ajuntaments que el Departament d’Ensenya-
ment assumeixi la titularitat d’aquests centres, no ha re-
but resposta satisfactòria.

És per tots aquests motius que els Diputats sotasignats
formulen la següent interpel.lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu respecte a la política de convenis amb els
Ajuntaments, especialment pel que fa referència al
Departament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1996

Montserrat Tura i Camafreita Magí Cadevall i Soler
3.20
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Interpel .lació al Consell Executiu sobre
la situació actual de l’organització del
treball penitenciari
Tram. 300-00074/05

Presentació: Sr. Joan Oliart i Pons, junta-
ment amb sis altres diputats del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Reg. 4460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Oliart i Pons, Rosa Barenys i Martorell, Antoni
Dalmau i Ribalta, Mariano Gil i Agné, Xavier Guitart
i Domènech, Josep Mir i Bagó i Marina Geli i Fàbrega,
Diputats del Grup Socialista, fent ús d’allò que es pre-
veu als articles 128 i següents del Reglament de la
Cambra, formulen la interpel.lació que segueix al Con-
sell Executiu.

La Constitució, en el seu article 25.2 reconeix el dret
dels condemnats a penes privatives de llibertat a un tre-
ball remunerat.

El treball constitueix també la pedra angular de tot el
procés de rehabilitació que ha de permetre al pres, una
vegada alliberat, integrar-se plenament a la societat.

L’exercici d’aquest dret dels presos i penats precisa
d’una organització específica atès l’abast i la comple-
xitat de la matèria. Entenent-ho així, el Parlament va
aprovar la Llei 5/1989, de creació del Centre d’Inicia-
tives per a la Reinserció (CIRE), que té per objectiu
primordial l’organització del treball dels interns, dins i
fora dels establiments penitenciaris.

No obstant aquest mandat del Parlament, la realitat que
mostren les dades oficials no permeten afirmar que
s’hagi avançat decisivament en l’organització del tre-
ball penitenciar, ni tampoc albergar esperances que en
un futur pròxim la qüestió estigui mitjanament resolta.

És per tots aquests motius que els Diputats sotasignats
formulen la següent interpel.lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació a la política general sobre el treball
penitenciari?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1996

Joan Oliart i Pons, Rosa Barenys i Martorell, Antoni
Dalmau i Ribalta, Mariano Gil i Agné, Xavier Guitart
i Domènech, Josep Mir i Bagó i Marina Geli i Fàbrega

Interpel .lació al Consell Executiu sobre
la política demogràfica
Tram. 300-00075/05

Presentació: Sr. Jordi Portabella i
Calvete, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 4488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Portabella i Calvete, Diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i
d’acord amb el que preveu l’article 128 i concordants
del Reglament de la Cambra presenta la següent:

INTERPEL.LACIÓ

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat
sobre política demogràfica?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 1996

Jordi Portabella i Calvete

Interpel .lació al Consell Executiu sobre
les persones internes a les presons de
Catalunya, especialment les dones
Tram. 300-00076/05

Presentació: Sra. Imma Mayol i Beltran,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds
Reg. 4517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Imma Mayol i Beltran, diputada del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent interpel.lació.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a les persones internes a les presons
de Catalunya, amb una especial referència a les dones?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 1996

Imma Mayol i Beltran
Diputada

3.20
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3.30.04

3. TRAMITACIONS EN CURS

Interpel .lació al Consell Executiu so-
bre la política d’esports
Tram. 300-00077/05

Presentació: Sr. Ignasi Riera i Gassiot,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds
Reg. 4548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ignasi Riera i Gassiot, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV), d’acord
amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel.lació.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació a la política d’esports de la Gene-
ralitat?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 1996

Ignasi Riera i Gassiot
Diputat

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS INFOR-
MES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges al Par-
lament de Catalunya corresponent a
l’any 1995 (Tram. 360-00001/05).
Tram. 360-00001/05

Debat de l’Informe
(DSPC- C 31)

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor-
me en la sessió núm. 2, tinguda el dia 12.04.1996
(DSPC-C 31).

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre les Causes que generen Violèn-
cia Infantil
Tram. 400-00001/05

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds
Reg. 4312 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 36 i con-
cordants del Reglament de la Cambra, fa avinent que la
diputada i el diputat que el representaran a la Comissió
d’Estudi sobre les Causes que generen la Violència In-
fantil són la Sra. Imma Mayol i Beltran i el Sr. Fidel
Lora i Lillo.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1996

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Socialis-
ta al Parlament de Catalunya
Reg. 4425 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, comunica que el nostre Grup proposa com
a membres de la Comissió d’Estudi sobre les Causes
que generen la Violència Infantil els següents Diputats:

– Rosa Barenys i Martorell
– Josep Ma. Carbonell i Abelló
– Joan Oliart i Pons

Molt cordialment,

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1996

Higini Clotas i Cierco
Portaveu
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Designació de la presidència
Reg. 4521 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Curto i Casadó, Portaveu del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que preveu el Reglament de
la Cambra, us fa avinent que a la Presidència de la
Comissió d’Estudi sobre les causes que generen Vio-
lència Infantil, el candidat del nostre Grup Parlamentari
serà el Diputat Sr. Isidre Bonet i Palau.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 1996

Josep Curto i Casadó

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Problemàtica del Món Rural a
Catalunya
Tram. 400-00002/05

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds
Reg. 4313 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 36 i con-
cordants del Reglament de la Cambra, fa avinent que
els diputats que el representaran a la Comissió d’Estu-
di sobre la problemàtica del Món Rural són els Srs.
Joan Boada i Masoliver i Víctor Gimeno i Sanz.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1996

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 4589 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep-Lluís Carod-Rovira, Portaveu del Grup Parla-
mentari comunica que els representants del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
assignats a la Comissió d’Estudi de la Problemàtica del
Món Rural són els diputats Jordi Ausàs i Ernest
Benach. (Tram. 400-00002/05).

Palau del Parlament, 15 d’abril de 1996

Josep-Lluís Carod-Rovira

Adscripció d’un diputat del Grup Parla-
mentari Popular
Reg. 4596 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Curto i Casadó, Portaveu del Grup Parlamen-
tari Popular, fent ús d’allò que disposa el Reglament
de la Cambra, us fa avinent que a la Comissió d’Es-
tudi sobre la problemàtica del món rural, s’inscriu
com a representant del nostre Grup al Diputat
Rafael Luna i Vivas.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 1996

Josep Curto i Casadó

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Sida
Tram. 400-00003/05

Designació de la presidència i adscripció
d’una diputada del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds
Reg. 4314 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 36 i con-
cordants del Reglament de la Cambra, fa avinent que la
diputada i el diputat que el representaran a la Comissió
d’Estudi sobre la Sida són la Sra. Maria Olivares i Usac
i el Sr. Ignasi Riera i Gassiot com a president.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1996

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Socialis-
ta al Parlament de Catalunya
Reg. 4426 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, comunica que el nostre Grup proposa com
a membres de la Comissió d’Estudi sobre la Sida els
següents Diputats:

– Manuel Bustos i Garrido
– Marina Geli i Fàbrega
– Carme Figueras i Siñol

4.45
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Molt cordialment,

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1996

Higini Clotas i Cierco
Portaveu

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Situació de la Pesca a Catalu-
nya
Tram. 400-00004/05

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds
Reg. 4315 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 36 i con-
cordants del Reglament de la Cambra, fa avinent que la
diputada i el diputat que el representaran a la Comissió
d’Estudi sobre la situació de la Pesca a Catalunya són
la Sra. Maria Olivares i Usac i el Sr. Víctor Gimeno i
Sanz.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1996

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Socialis-
ta al Parlament de Catalunya
Reg. 4427 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, comunica que el nostre Grup proposa com
a membres de la Comissió d’Estudi sobre la Situació de
la Pesca a Catalunya els següents Diputats:

– Martí Sans i Pairuto
– Josep Clofent i Rosique
– Mariano Gil i Agné

Molt cordialment,

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1996

Higini Clotas i Cierco
Portaveu

Composició de la Comissió de Segui-
ment del Procés d’Equiparació Dona -
Home
Tram. 400-00005/05

Adscripció de diputades del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds
Reg. 4316 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 36 i con-
cordants del Reglament de la Cambra, fa avinent que
les diputades que el representaran a la Comissió de
Seguiment del Procés d’Equiparació Dona - Home són
les Sres. Imma Mayol i Beltran i Maria Olivares i Usac.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1996

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

Designació de la presidència
Reg. 4412 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposa l’article 37 del Reglament
del Parlament i en conformitat amb l’acord pres per la
Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus,
els hi comuniquem que la Presidenta de la Comissió de
Seguiment del Procés d’Equiparació Dona - Home, la
presidència de la qual correspon al Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, serà ocupada per la I. Sra.
Trinitat Neras i Plaja.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1996

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari

de Convergència i Unió

Adscripció de diputats del Grup Socialis-
ta al Parlament de Catalunya
Reg. 4428 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, comunica que el nostre Grup proposa com

4.45
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a membres de la Comissió de Seguiment del Procés
d’Equiparació Dona - Home els següents Diputats:

– Rosa Barenys i Martorell
– Manuela de Madre i Ortega
– Montserrat Duch i Plana
– Josep M. Rañé i Blasco

Molt cordialment,

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1996

Higini Clotas i Cierco
Portaveu

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre el Concert Econòmic com a Via
per a l’Adequat Finançament de l’Auto-
nomia de Catalunya
Tram. 400-00006/05

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds
Reg. 4317 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 36 i con-
cordants del Reglament de la Cambra, fa avinent que
els diputats que el representaran a la Comissió d’Estu-
di sobre el Concert Econòmic com a Via per a l’adequat
Finançament de l’Autonomia de Catalunya són els Srs.
Roc Fuentes i Navarro i Joaquim Novella i Izquierdo.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1996

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

Adscripció de diputats del Grup Socialis-
ta al Parlament de Catalunya
Reg. 4424 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, comunica que el nostre Grup proposa com
a membres de la Comissió d’Estudi sobre el Concert
Econòmic com a Via per a l’Adequat Finançament de
l’Autonomia de Catalunya:

– Joan Blanch i Rodríguez
– Martí Carnicer i Vidal
– Higini Clotas i Cierco

Molt cordialment,

Palau del Parlament, 11 d’abril de 1996

Higini Clotas i Cierco

Composició de diverses comissions
Tram. 400-00001/05, 400-00002/05, 400-00003/
05, 400-00004/05, 400-00005/05 i 400-00006/05

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari Popular
Reg. 4386 / Coneixement: Mesa del Parlament,
16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Curto i Casadó, Portaveu del Grup Parlamentari
Popular, us fa avinent que l’adscripció dels Diputats del
nostre Grup Parlamentari a les diferents Comissions
serà la següent:

– Comissió d’Estudi sobre la Sida.

Diputat adscrit: Josep Maria Francàs.

– Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica del Món
Rural a Catalunya.

Diputat adscrit: Joan Barios.

– Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Pesca a
Catalunya.

Diputat adscrit: Rafel Luna.

– Comissió d’Estudi sobre les Causes que generen
Violència Infantil.

Diputat adscrit: Enric Herranz.

– Comissió d’Estudi sobre el Concert Econòmic com a
Via per a l’Adequat Finançament de l’Autonomia de
Catalunya.

Diputats adscrits: Josep Curto, Josep Maria Fabregat i
Ignasi Oleart.

– Comissió de Seguiment del Procés d’Equiparació
Dona - Home.

Diputada adscrita: M. Dolors Nadal.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1996

Josep Curto i Casadó

Composició de diverses comissions
Tram. 400-00001/05, 400-00002/05, 400-00003/
05, 400-00004/05 i 400-00005/05

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió
Reg. 4411 i 4625 / Coneixement: Mesa del Par-
lament, 16.04.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposa l’article 36 del Reglament
del Parlament i l’acord pres per la Mesa del Parlament,

4.45
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escoltada la Junta de Portaveus, els hi comuniquem la
relació dels diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que s’adscriuen a cada Comissió.

Comissió d’Estudi sobre les Causes que generen Vio-
lència Infantil:

I. Sra. Rosa Bruguera i Bellmunt
I. Sr. Raimon Escudé i Pladellorens
I. Sr. Jaume Jané i Bel

Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica Món Rural:

I. Sr. Jaume Aligué i Escudé
I. Sr. Enric Castellnou i Alberch
I. Sr. Francesc Iglesias i Sala
I. Sr. Josep Micaló i Aliu
I. Sra. Glòria Pallé i Torres
I. Sr. Joan Sabanza i March

Comissió d’Estudi sobre la Sida:

I. Sra. Meritxell Borrás i Solé
I. Sra. Rosa Bruguera i Bellmunt
I. Sra. Eva M. Palau i Gil

Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Pesca a Ca-
talunya:

I. Sr. Jesús Bartolomé i Carrascal
I. Sr. Esteve Orriols i Sendra
I. Sr. Joan M. Roig i Grau

Comissió de Seguiment del Procés d’Equiparació
Dona - Home:

I. Sra. Rosa Bruguera i Bellmunt
I. Sr. Raimon Escudé i Pladellorens
I. Sra. Dolors Murillo i Cabré
I. Sra. Trinitat Neras i Plaja
I. Sra. Eva M. Palau i Gil
I. Sra. M. Vinyet Panyella i Balcells

Palau del Parlament, 10 d’abril de 1996

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari

de Convergència i Unió

4.53. COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMA-
TIVES EN LES COMISSIONS

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES DE MEMBRES
DEL GOVERN

Sessió informativa davant la Comissió
de Política Cultural del conseller de
Cultura perquè informi sobre la políti-
ca de l’audiovisual
Tram. 355-00012/05

Sol.licitud i tramitació

Sol.licitud de sessió informativa: conseller de Cultura.

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 15.04.1996.

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de
representants del sindicat Unió de Pa-
gesos perquè informin de la situació
de l’agricultura i de la ramaderia a Ca-
talunya
Tram. 357-00031/05

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 11.04.1996
(DSPC-C 27).

Compareixença del conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca perquè faci
un balanç del funcionament de l’Insti-
tut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentària
Tram. 357-00053/05

Acord sobre la sol.licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 27).

Compareixença del director general de
Pesca Marítima perquè informi sobre
la situació del sector pesquer a Catalu-
nya
Tram. 357-00054/05

Retirada de la sol.licitud

Retirada pel Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds, en la
sessió núm. 4 de la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca, tinguda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 27).

4.53.10

4. INFORMACIÓ



22 d'abril de 1996 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 42

3100

Compareixença davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca dels
representants del sindicat Ramaders i
Pagesos de Catalunya perquè informin
sobre la situació de l’agricultura i la
ramaderia a Catalunya
Tram. 357-00057/05

Acord sobre la sol.licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 27).

Compareixença davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca dels
representants de l’Institut Català de
Sant Isidre/USAC ASAJA perquè infor-
min de la situació de l’agricultura i la
ramaderia a Catalunya
Tram. 357-00058/05

Acord sobre la sol.licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 27).

Compareixença del conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca perquè in-
formi sobre les relacions existents
amb la Unió de Pagesos i altres orga-
nitzacions professionals agràries
Tram. 357-00062/05

Acord sobre la sol.licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 27).

Compareixença davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i pesca de
representants dels sindicats Rama-
ders i Pagesos de Catalunya i de l’Ins-
titut Agrícola Català de Sant Isidre
Tram. 357-00063/05

Retirada de la sol.licitud

Retirada per la Sra. Glòria Pallé i Torres, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, en la sessió núm. 4

de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, tin-
guda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 27).

Compareixença davant la Comissió de
Política Cultural dels comitès d’empre-
sa de Televisió de Catalunya, SA i de
Catalunya Ràdio perquè informin so-
bre llur problemàtica laboral i professi-
onal
Tram. 357-00068/05

Retirada de la sol.licitud

Retirada pel president de la Comissió, en la sessió núm.
4 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el dia
11.04.1996 (DSPC-C 28).

Compareixença davant la Comissió
de Política Cultural de representants
de la Confederación de Entidades
Culturales Regionales en Cataluña
(CECREC) perquè informin del seu
programa d’activitats
Tram. 357-00069/05

Acord sobre la sol.licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 4,
tinguda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 28).

Compareixença davant la Comissió de
Política Cultural de l’Associació de
Productors Cinematogràfics i Audio-
visuals de Catalunya perquè informi de
la situació actual del sector i de les
seves perspectives de futur
Tram. 357-00073/05

Retirada de la sol.licitud

Retirada pel Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel
Sr. Ignasi Riera i Gassiot, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Els Verds i pel Sr. Josep M.
Carbonell i Abelló, del Grup Socialista al Parlament de
Catalunya, en la sessió núm. 4 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 28).

4.53.15
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Compareixença davant la Comissió de
Política Cultural del president de la
Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica de Catalunya, perquè in-
formi de les conclusions i propostes
del primer Congrés de la Renovació
Pedagògica
Tram. 357-00075/05

Acord sobre la sol.licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 4,
tinguda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 28).

Compareixença davant la Comissió de
Política Cultural del president de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans perquè informi
de les activitats d’aquesta institució
Tram. 357-00077/05

Acord sobre la sol.licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 4,
tinguda el dia 11.04.1996 (DSPC-C 28).

Compareixença davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del
conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca perquè informi de l’evolució de
l’activitat i el funcionament de Forestal
Catalana, SA des de l’any 1992 i de les
perspectives de futur
Tram. 357-00087/05

Sol.licitud i tramesa a la Comissió

Sol.licitud: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds.

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 16.04.1996.

Compareixença davant la Comissió de
Política Territorial del cap provincial
de Trànsit de la província de Barce-
lona, perquè informi de les retencions
de trànsit produïdes a l’eix del Llobre-
gat els mesos de març i d’abril d’en-
guany
Tram. 357-00088/05

Sol.licitud i tramesa a la Comissió

Sol.licitud: Sr. Josep Huguet i Biosca, juntament amb
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 16.04.1996.

Compareixença davant la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del
president del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, perquè expliqui el
funcionament de l’Administració de
justícia a Catalunya
Tram. 357-00089/05

Sol.licitud i tramesa a la Comissió

Sol.licitud: Sr. Roc Fuentes i Navarro, juntament amb
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds.

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 16.04.1996.

4.53.15
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4.70 COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Certificat de l’acord pel qual el Govern
no dóna la conformitat a la tramitació
d’una proposició de llei
Reg. 3648

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, Secretari del Govern
i de Relacions amb el Parlament,

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 19 de març de 1996, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«Atès el que estableix l’article 107.2 del Reglament del
Parlament de Catalunya, s’acorda no prendre en consi-
deració la Proposició de Llei, presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
número de tramitació 202-00029/05, de creació d’un
Fons de Compensació de Pensions en supòsits de rup-
tura matrimonial o del nucli familiar i d’aliments, atès
que implica augment de crèdits i mediatitza i condici-
ona la reserva material que té atribuïda el Govern en
l’elaboració i aprovació del projecte de llei de pressu-
postos per a l’exercici de 1996. En conseqüència, no es
dóna conformitat a la seva tramitació.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
certificat a Barcelona, el vint de març de mil nou-cents
noranta-sis.

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

Certificat de l’acord pel qual el Govern
no dóna la conformitat a la tramitació
d’una proposició de llei
Reg. 4493

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, Secretari del Govern
i de Relacions amb el Parlament,

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 2 d’abril de 1996, es va prendre,
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«Atès el que estableix l’article 107.2 del Reglament del
Parlament de Catalunya, s’acorda no prendre en consi-
deració la Proposició de Llei, presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-
EV), de creació d’un fons de garantia de pensions per
ruptura matrimonial i d’aliments, número de tramitació
202-00034/05, perquè el Govern estima que implica
augment de crèdits en el pressupost en curs. En conse-
qüència, no es dóna conformitat a la seva tramitació.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
certificat a Barcelona, el deu d’abril de mil nou-cents
noranta-sis.

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

4.70.10
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4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Informe al Parlament de Catalunya,
emès pel Síndic de Greuges (any 1995)
Tram. 360-00001/05

Addenda a l’Informe
Reg. 4419

ÍNDEX D’A DMINISTRACIONS AFECTADES

Índex d’Administracions afectades en les queixes rela-
tades en l’Informe

Núm. Queixa Pàgs.

Administració central

Ministeri d’Afers Estrangers 2184/95 2406
Ministeri de Defensa 1127/95 2287

301/95 2287,2448
1023/95 2405

Ministeri d’Economia i Hisenda 2237/95 2355
200/91 2465
626/91 2465

Ministeri d’Educació i Ciència 453/95 2376
229/95 2377

2210/95 2378

Ministeri de Justícia i Interior 1307/95 2289
160/95 2380
575/95 2380

1860/95 2394
1538/95 2402,2414,2471
1625/95 2405
2101/95 2415
2339/94 2448

Ministeri de Treball i Seg.Social 1876/94 2425

Ministeri de Sanitat i Consum 479/94 2422,2462

Administració perifèrica

Govern Civil de Barcelona 2165/95 2289
1151/95 2379,2469
2345/95 2406
2334/94 2449
958/95 2449

2393/94 2469

Govern Civil de Tarragona 2358/94 2449

Agència Estatal de l’Adminis-
tració Tributària a Catalunya 888/95 2379,2469

Direccions Provincials Treball
i Seg.Social 1761/95 2352

1288/95 2353
1038/95 2353
533/95 2354
69/94 2354

993/95 2355
906/94 2409

1323/94 2425

Instituto Nacional de Empleo 1232/95 2346
645/95 2346
260/95 2346
132/95 2347
666/95 2359,2466
735/95 2400

4.80
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Núm. Queixa Pàgs.

Administració autonòmica

Departament de Presidència 1496/94 2281,2450
1446/94 2300,2453

Departament de Governació 1973/94 2280,2451
461/95 2284

2144/94 2285
2277/94 2285
1254/95 2290
1155/95 2290
2161/93 2293,2453
1113/95 2293,2453
1559/94 2393,2451
1875/94 2425
1635/95 2451
1984/94 2467

Departament d’Economia i Finances 1689/95 2320,2461
2103/95 2321
885/94 2461

1340/94 2461
1422/95 2461
433/93 2461

1863/94 2451

Departament d’Ensenyament 1127/93 2365
848/95 2367

1914/94 2368,2468
903/95 2369

1814/95 2369
2289/94 2370,2469
622/95 2371
867/95 2372

1716/94 2372,2468
1997/94 2372
992/95 2374
610/95 2374

1479/94 2374
1718/94 2380
1344/95 2381
1100/95 2381

20/95 2401,2467
1192/94 2401,2467
1027/95 2402
938/95 2414
764/95 2450

1821/94 2467
1035/95 2467
1497/94 2468

2/95 2468
692/95 2468
831/95 2468

1657/92 2468

Departament de Cultura 1356/95 2368
2467/94 2393
893/95 2410,2466

1479/95 2451

Departament de Sanitat i Seg.Social 1767/94 2285,2448
2244/94 2331,2463
2447/94 2332,2463
1591/94 2332,2463
2145/94 2335,2463
1911/94 2336,2464
1145/95 2337,2464
1681/94 2337,2463
1255/95 2338
1075/95 2338
618/95 2339,2463

1008/95 2395,2409,2464
327/95 2396,2464
224/95 2398,2464

1202/95 2398,2465
1891/94 2399,2463
941/92 2423,2465

1738/94 2424,2464
1805/94 2424
1460/95 2463
1426/94 2463
2286/94 2463
1690/95 2463
1889/94 2463
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Núm. Queixa Pàgs.

1387/95 2464
1404/95 2464
1480/95 2464

309/95 2464
1502/95 2464
2287/95 2464
2042/94 2464
2465/93 2465
1422/93 2465
1854/95 2466

Departament de Polít.Territ.
i Obres Públiques 889/95 2279,2449

1788/95 2299
718/95 2300,2454

1446/94 2300,2453
2142/94 2394
1832/95 2407
1785/95 2408
1966/93 2421,2451
2568/93 2422

639/95 2449
294/95 2449
307/95 2450
271/95 2451

1905/92 2451
1383/95 2451
2002/94 2454
2325/94 2454

Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca 1897/95 2281

908/95 2291
873/95 2292

1484/94 2292
2559/94 2448
1385/92 2449
1175/95 2451

Departament de Treball 1850/95 2347
1341/95 2348,2452
1164/95 2399

Departament de Justícia 343/95 2388
853/95 2388
209/95 2388

2467/94 2393,2448
2102/95 2417,2468
2490/95 2418
2491/95 2419
2068/93 2427

851/94 2448
463/95 2452

1345/94 2469
1982/93 2469
2328/94 2470
2582/94 2470
1639/95 2470
1827/95 2470
1905/95 2470
2013/95 2470
2162/95 2470
1287/94 2470

Departament Comerç, Consum
i Turisme 1045/95 2283,2449

1981/94 2342

Departament de Benestar Social 1026/95 2359,2466
1190/94 2359,2466

691/94 2360,2466
362/95 2360

1232/94 2360,2466
122/95 2364,2466
192/95 2365,2466
378/95 2365,2466

2364/95 2410
2365/95 2411
2442/95 2411
2443/95 2412
2444/95 2412
2445/95 2413
2446/95 2413
2447/95 2413
2448/95 2414

Núm. Queixa Pàgs.

1997/93 2426
1320/94 2426
2053/94 2454
965/92 2466

2311/95 2466

Departament de Medi Ambient 503/95 2314,2455
255/95 2315,2456

1176/95 2455

Comissionat per a Universitats
i Recerca 1500/95 2376

1514/95 2377
1773/94 2428,2467

Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió 1108/94 2427

 330/95 2451

Administració local

Ajuntament d’Abella de la Conca 1078/95 2449

Ajuntament d’Abrera 1188/95 2341,2465

Ajuntament d’Alcanar 1142/95 2452

Ajuntament d’Alcarràs 1665/95 2406

Ajuntament d’Alella 1099/93 2456

Ajuntament d’Alguaire 1566/94 2456

Ajuntament d’Amposta 2076/94 2470

Ajuntament d’Ascó 329/95 2324

Ajuntament de Balaguer 2436/95  2416,2470

Ajuntament de Balsareny 2006/93 2456

Ajuntament de Barcelona 656/95 2279
1369/94 2280
2255/95 2280
310/95 2281
624/95 2282,2449
620/94 2299,2454

2463/94 2299
2142/95 2300
1442/95 2301
501/95 2302,2454

1472/95 2311,2457
425/94 2313,2456

2372/94 2320,2452
571/93 2321

1735/95 2323,2460
238/94 2328,2460

1966/93 2421,2451
1554/94 2448
1906/94 2448
1994/94 2452
912/93 2456

1563/93 2456
2560/93 2456
102/94 2456
255/94 2456
386/94 2456
563/94 2456
870/94 2456

1001/94 2456
1096/94 2456
1382/94 2457
1425/94 2457
1672/94 2457
2437/94 2457
1318/95 2457
1719/95 2457
933/95 2459
809/94 2460
169/93 2460
631/93 2460
901/93 2460

2091/93 2460
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544/94 2460
1263/94 2460
1864/94 2460
2094/94 2460
795/95 2460

2090/95 2460
2182/94 2465
1234/94 2468

Ajuntament de Begues 2434/94 2454

Ajuntament de Berga 2435/95 2415

Ajuntament de Blanes 1223/95 2310,2457

Ajuntament de Calafell 707/94 2459
2210/93 2461

Ajuntament de Caldes de Montbui 2469/94 2461

Ajuntament de Calella 2095/93 2450

Ajuntament de Cambrils 1140/94 2452

Ajuntament de Canet de Mar 2168/94 2452

Ajuntament de Cànoves i Samalús 2041/95 2307,2457

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 807/94 2322,2452

Ajuntament de Castellbell i el Vilar 748/94 2303,2454
1996/94 2303

Ajuntament de Centelles 1955/95 2459

Ajuntament de Cercs 2200/94 2452
1730/94 2454
960/95 2457

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 928/94 2461
82/95 2461

2166/94 2462

Ajuntament de Cervera 2433/95 2415,2470

Ajuntament de Corbera de Llobregat 1450/95 2301,2454

Ajuntament de l’Escala 2473/94 2281,2452
1547/94 2457

Ajuntament d’Esparreguera 1770/94 2308,2457

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 2094/93 2461

Ajuntament de La Garriga 140/93 2457

Ajuntament de Gironella 2464/94 2452

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 1523/93 2458
349/95 2461

Ajuntament dels Hostalets de Pierola 1560/94 2452

Ajuntament d’Hostalric 366/93 2458

Ajuntament d’Igualada 2456/95 2417

Ajuntament de la Llagosta 2253/93 2458

Ajuntament de Llançà 1819/93 2422

Ajuntament de Manresa 2454/95 2416
1678/92 2458
508/95 2461

Ajuntament de Martorelles 976/94 2458

Ajuntament de les Masies de Roda 1325/94 2458

Ajuntament del Masnou 1384/94  2454

Ajuntament de Mataró 2458/95 2417
1623/95 2448

Núm. Queixa Pàgs.

Ajuntament de Moià 4/94 2458

Ajuntament de Molins de Rei 431/94 2461

Ajuntament de Mollet del Vallès 2256/93 2450

Ajuntament de Montornès del Vallès 1266/93 2453

Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls 61/95 2462

Ajuntament d’Os de Balaguer 2161/93 2293,2453

Ajuntament de Palafrugell 2277/94 2285
720/95 2458

Ajuntament de Palamós 939/94 2454

Ajuntament de Pallejà 2348/93 2458

Ajuntament de Paüls 52/95 2455

Ajuntament de Piera 2316/94 2301,2471

Ajuntament de La Pobla de Lillet 2456/94 2390,2471

Ajuntament del Prat de Llobregat 2382/94 2283,2449

Ajuntament de Premià de Mar 594/95 2462
2038/95  2462

Ajuntament de Puigcerdà 2434/95 2415,2470

Ajuntament de Reus 2453/95 2416

Ajuntament de Rialp 1650/94 2455

Ajuntament de Roda de Barà 485/93 2459

Ajuntament de Roquetes 315/95 2459
1815/95 2462

Ajuntament de Rubí 1970/94 2453
Ajuntament de Sabadell 1741/94 2282,2449

1654/95 2312,2458
1314/94 2448
1987/94 2459

Ajuntament de Sallent 1184/95 2450

Ajuntament de Salou 159/95 2309,2459

Ajuntament de Sant Celoni 1908/94 2302,2455

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 2453/94 2322,2453

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 2458/94 2453

Ajuntament de Sant Feliu de Codines 370/94 2458

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 485/94 2301,2455
1574/93 2303,2455

Ajuntament de Sant Joan les Fonts 1113/95 2293,2458

Ajuntament de Sant Just Desvern 2361/94 2392,2449

Ajuntament de Sant Pere de Ribes 1673/94 2322,2462

Ajuntament de Sant Pere de Riu-
debitlles 2588/94 2455

Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet 865/91 2450

Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló 263/93 2319

Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet 915/94 2458

519/95 2459

Ajuntament de Santa Margarida
de Montbui 1213/93 2328
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Núm. Queixa Pàgs.

Ajuntament de Santa Maria de
Martorelles 6/95 2453

Ajuntament de Santa Susanna 2100/93 2459

Ajuntament de Sentmenat 1701/94 2465

Ajuntament de Taradell 1480/94 2459

Ajuntament de Tarragona 451/95 2450
659/95 2453

Ajuntament de Teià 2515/94 2450
Ajuntament de Terrassa 2324/94 2359

2455/95 2417
1415/94 2455

744/95 2462

Ajuntament de Tiana 870/95 2281

Ajuntament de Tordera 71/95 2310,2459

Ajuntament de Torredembarra 49/95 2462

Ajuntament de Torrelavit 1112/94 2455

Ajuntament de Torrelles de Llobregat 2022/93 2459

Ajuntament del Vendrell 2083/94 2448

Ajuntament de Vic 1796/94 2395

Ajuntament de Vilafranca del Penedès 2267/95 2453

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2265/94 2462

Ajuntament de Vilaseca 1414/94 2453

Ajuntament de Vilassar de Mar 2043/94 2453

Entitat Metropolitana del Transport 1135/94 2321,2460

Consells Comarcals

Consell Comarcal del Baix Llobregat 2084/94 2467

Diputacions

Diputació Provincial de Barcelona 263/93 2319
504/95 2359,2466
382/94 2373

Administració institucional

Col.legi d’Administradors de Finques 1953/95 2297

Col.legi d’Advocats de Barcelona 1247/95 2469
2197/93 2469

380/95 2469
1873/94 2469

Col.legi d’Advocats de Girona 1010/95 2469

Col.legi d’Advocats de Sabadell 586/95 2469

Universitat de Barcelona 986/94 2467
614/93 2467
287/94 2467
43/94 2468

208/95 2468

Universitat Autònoma de Barcelona 1740/94 2467

Universitat Politècnica de Catalunya 1904/94 2376,2467
1776/95 2377,2468
1025/95 2401,2468

Universitat Pompeu Fabra 1868/94 2448
2203/94 2468

Núm. Queixa Pàgs.

Altres entitats i serveis públics

Renfe 25/95 2379,2469
2425/94 2465

Telefònica d’Espanya 2143/94 2341,2465
12/95 2341,2465

755/94 2450

Transports Metropolitans de Barcelona 1606/94 2341
310/95 2281,2450

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Nomenament de la cap de la Secretaria
de Presidència

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

D’acord amb la classificació de llocs de treball aprova-
da per la Comissió de Govern Interior, en sessió tingu-
da el dia 12 de març de 1993, nomeno la Sra. Maria
Badia i Cutxet, cap de la Secretaria de Presidència, amb
els drets i les obligacions inherents al càrrec, amb efec-
tes del dia d’avui.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 1996

Joan Reventós i Carner
President del Parlament

4.99. RECTIFICACIONS PER ERROR TÈCNIC

Qüestió d’inconstitucionalitat núm.
3864/95 plantejada per la Secció Cin-
quena de la Sala contenciosa adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, respecte a l’article 12
de la Llei de Catalunya 5/1987, del 4
d’abril, sobre règim provisional de les
competències de les diputacions pro-
vincials
Tram. 382-00001/05

Rectificació al BOPC 25

On diu: «Acord: Mesa del Parlament, sessió del
14.01.95»

Ha de dir: «Acord: Mesa del Parlament, sessió del
05.03.1996»

4.90.10

4. INFORMACIÓ
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5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS

5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS *

Claus

(O) Text original entrat al Parlament (corresponent al
número de tramitació que figura abans de cada títol)

(P) Informe de la Ponència
(D) Dictamen de la Comissió
(A) Text aprovat pel Ple del Parlament o per la Comissió

per delegació d’aquell
(AC) Acord de compareixença
(DIR) Demanda per la qual s’interposa recurs
(ALFP) Al.legacions que formula el Parlament
(SDCC) Sol.licitud de Dictamen al Consell Consultiu
(E) Esmenes presentades pels Grups
(STC) Sentència del Tribunal Constitucional
(DCC) Dictamen del Consell Consultiu
(Rect.) Rectificacions per error tècnic
(AIR) Acord d’interposició de recurs
(C) Canvi de tramitació
(S) Substanciació
(IG) Informe del Govern
(ISC) Informe de la Sindicatura de Comptes
(ISG) Informe del Síndic de Greuges
(T) Tramitació
(Add.) Addenda
(CI) Coneixement de l’Informe
(OP) Objeccions presentades pels Grups

Sigles de les comissions parlamentàries que tramiten o han
tramitat els textos

/COAG/ Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local

/CJD/ Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
/CEF/ Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
/CIE/ Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
/CARP/ Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
/CPT/ Comissió de Política Territorial
/CPC/ Comissió de Política Cultural
/CPS/ Comissió de Política Social
/CSG/ Comissió del Síndic de Greuges
/CR/ Comissió de Reglament
/CED/ Comissió de l’Estatut dels Diputats
/CGI/ Comissió de Govern Interior
/CRT/ Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació

de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i
de les Empreses Filials

/CSC/ Comissió de la Sindicatura de Comptes
/CSDH/ Comissió de Seguiment del Procés d’Equiparació

Dona - Home
/CEFA/ Comissió d’Estudi sobre el Concert Econòmic

com a Via per a l’Adequat Finançament de
l’Autonomia de Catalunya

/CEVI/ Comissió d’Estudi sobre les Causes que generen
Violència Infantil

/CEMR/ Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica del Món
Rural a Catalunya

/CESIDA/ Comissió d’Estudi sobre la Sida
/CEPC/ Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Pesca

a Catalunya

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

200-00005/05
Llei de modificació parcial de la Llei 15/1993,

del 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de
Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. /Ple/.
BOPC 18 (O); 32 (T); DSPC-P 8 (A); BOPC 32 (A).

200-00008/05
Llei d’autoritzacions pressupostàries i

financeres. /CEF/. BOPC 24 (O i T); 28 (T); 31 (E, T, P i D);
32 (Rect.); DSPC-P 9 (A); BOPC 38 (A).

200-00009/05
Llei d’autorització d’operacions d’endeutament

a favor del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de
Catalunya. /CEF/. BOPC 24 (O i T); 28 (T); 31 (E i D); 32
(Rect.); DSPC-P 9 (A); BOPC 38 (A).

202-00028/05
Llei de reforma de la Llei de creació de l’Institut

per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. BOPC
28 (O); DSPC-P 9 (A); BOPC 38 (A).

1.10. RESOLUCIONS

201-00001/05
Resolució 1/V del Parlament de Catalunya, per

la qual és investit president de la Generalitat el M. H. Sr.
Jordi Pujol i Soley. BOPC 1 (O); DSPC-P 3 (A); BOPC 2
(A).

280-00001/05
Resolució 2/V del Parlament de Catalunya, per

la qual es designen els senadors que han de representar la
Generalitat al Senat. BOPC 1 (O); DSPC-P 5 (A); BOPC 2
(A).

284-00001/05
Resolució 3/V del Parlament de Catalunya, per

la qual es designen dotze membres del Consell
d’Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió. BOPC 4 (O); DSPC-P 6 (A); BOPC 4 (A).

252-00002/05
Resolució 4/V del Parlament de Catalunya, per

la qual es crea la Comissió de Seguiment del Procés
d’Equiparació Dona - Home. BOPC 4 (O); DSPC-P 7 (A);
BOPC 18 (A).

252-00004/05
Resolució 5/V del Parlament de Catalunya, per

la qual es crea la Comissió d’Estudi sobre el Concert
Econòmic com a Via per a l’Adequat Finançament de
l’Autonomia de Catalunya. BOPC 4 (O); DSPC-P 7 (A);
BOPC 18 (A).

250-00047/05, 250-00055/05 i 250-00062/05
Resolució 6/V del Parlament de Catalunya, per

la qual s’encomana a la Sindicatura de Comptes
l’elaboració d’un informe de fiscalització del Consell
Comarcal del Priorat. /CSC/. BOPC 11 (O i T); 16 (Rect.);
DSPC-C 6 (A); BOPC 25 (A).

250-00007/05
Resolució 7/V del Parlament de Catalunya,

sobre les urgències pediàtriques en l’Hospital Comarcal de
l’Alt Penedès. /CPS/. BOPC 4 (O); 11 (T); 22 (E); DSPC-C
7 (A); BOPC 28 (A).

(*) Enclou les referències de tots els documents en tramitació i
tramitats en el període de sessions actual, excepte les preguntes, i
dels relatius als procediments davant el Tribunal Constitucional
(secció 4.87).
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250-00008/05
Resolució 8/V del Parlament de Catalunya,

sobre la reconversió de l’Hospital Ferrer i Selles, de Sant
Sadurní d’Anoia, en un equipament d’atenció a la gent gran.
/CPS/. BOPC 4 (O); 11 (T); 22 (E); DSPC-C 7 (A); BOPC 28
(A).

250-00033/05
Resolució 9/V del Parlament de Catalunya, sobre

les actuacions de conscienciació social pel que fa al risc que
comporta el consum d’alcohol a l’hora de conduir. /CPS/.
BOPC 8 (O); 11 (T); 22 (E); DSPC-C 7 (A); BOPC 28 (A).

250-00016/05
Resolució 10/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’enllaç de Sant Sadurní d’Anoia-Gelida, de
l’autopista A-7. /CPT/. BOPC 6 (O); 11 (T); 20 (E); DSPC-
C 9 (A); BOPC 28 (A).

250-00011/05
Resolució 11/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’estació ferroviària de Vila-seca (Tarragonès). /CPT/
. BOPC 4 (O); 11 (T); 20 (E); DSPC-C 9 (A); BOPC 28 (A).

250-00012/05
Resolució 12/V del Parlament de Catalunya,

sobre el manteniment ecològic del riu Gaià. /CPT/. BOPC 4
(O); 11 (T); 20 (E); DSPC-C 9 (A); BOPC 28 (A).

250-00003/05
Resolució 13/V del Parlament de Catalunya,

sobre la revisió i l’actualització de les funcions del Consorci
per a la Normalització Lingüística. /CPC/. BOPC 2 (O); 11
(T); 11 (T); 22 (E); DSPC-C 10 (A); BOPC 28 (A).

250-00006/05
Resolució 14/V del Parlament de Catalunya,

sobre la situació de la música a Catalunya. /CPC/. BOPC 4
(O); 11 (T); 22 (E); DSPC-C 10 (A); BOPC 28 (A).

250-00015/05
Resolució 15/V del Parlament de Catalunya,

sobre el suport de les institucions catalanes al Codi
deontològic aprovat pel Col.legi de Periodistes de
Catalunya. /CPC/. BOPC 4 (O); 11 (T); 18 (T); DSPC-C 10
(A); BOPC 28 (A).

250-00027/05
Resolució 16/V del Parlament de Catalunya,

sobre la informació dels serveis de transport públic a
difondre des dels mitjans de comunicació dependents de la
Generalitat de Catalunya. /CPC/. BOPC 6 (O); 11 (T); 22
(E); DSPC-C 10 (A); BOPC 28 (A).

250-00038/05
Resolució 17/V del Parlament de Catalunya, de

creació de les especialitats d’hoteleria i turisme i
d’agricultura i ramaderia de muntanya en el marc del Centre
de Formació Professional de la Cerdanya. /CPC/. BOPC 8
(O); 11 (T); 18 (T); 22 (E); DSPC-C 10 (A); BOPC 28 (A).

280-00002/05
Resolució 18/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es designen els senadors que han de representar
la Generalitat al Senat. BOPC 25 (O); DSPC-P 8 (A); BOPC
32 (A).

252-00007/05
Resolució 19/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es crea la Comissió d’Estudi sobre les Causes que
generen Violència Infantil. BOPC 16 (O); DSPC-P 8 (A);
BOPC 32 (A).

252-00008/05
Resolució 20/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es crea la Comissió d’Estudi sobre la

Problemàtica del Món Rural a Catalunya. BOPC 16 (O);
DSPC P 8 (A); BOPC 32 (A)..

252-00009/05
Resolució 21/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es crea la Comissió d’Estudi sobre la SIDA.
BOPC 16 (O); DSPC-P 8 (A); BOPC 32 (A).

252-00014/05
Resolució 22/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es crea la Comissió d’Estudi sobre la Situació de
la Pesca a Catalunya. BOPC 16 (O); DSPC-P 8 (A); BOPC
32 (A).

250-00101/05
Resolució 23/V del Parlament de Catalunya,

sobre els principis a defensar en la negociació de les
reformes de l’Organització Comuna de Mercat de fruites i
hortalisses, pel que fa a l’avellana i altra fruita seca. /Ple/.
BOPC 20 (O); 25 (T); DSPC-P 8 (A); BOPC 32 (A).

250-00005/05
Resolució 24/V del Parlament de Catalunya,

sobre la discriminació lingüística negativa que pateixen els
consumidors catalans. /CIE/. BOPC 2 (O); 11 (T); 22 (E);
DSPC-C 12 (A); BOPC 32 (A).

250-00010/05
Resolució 25/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’estudi de les immissions a l’atmosfera en els nuclis de
població propers a les instal.lacions de l’empresa Azufrera y
Fertilizantes, SA. /CIE/. BOPC 4 (O); 11 (T); 22 (E); 32
(Rect.); DSPC-C 12 (A); BOPC 32 (A).

250-00053/05
Resolució 26/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’estudi de la zona d’influència de les instal.lacions de
Radio Liberty a Pals (Baix Empordà). /CPS/. BOPC 11 (O);
16 (Rect.); 22 (T); 28 (E); DSPC-C 16 (A); BOPC 38 (A).

250-00057/05
Resolució 27/V del Parlament de Catalunya,

sobre les obres de construcció del Centre d’Atenció Primària
de l’Àrea de Vilassar de Mar - Cabrera (Maresme). /CPS/.
BOPC 11 (O); 22 (T); 28 (E); DSPC-C 16 (A); BOPC 38 (A).

250-00031/05
Resolució 28/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’elaboració del Pla coordinat d’obres que ha
d’impulsar la construcció del canal Segarra-Garrigues.
BOPC 6 (O); 11 (T); 18 (T); DSPC-C 17 (A); BOPC 36 (A).

250-00032/05
Resolució 29/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’ampliació de la informació que conté el rètol
anunciador de la sortida 27 de l’autopista A-7. BOPC 8 (O);
11 (T); 20 (E); DSPC-C 17 (A); BOPC 36 (A).

250-00034/05
Resolució 30/V del Parlament de Catalunya,

sobre les mesures per a garantir el servei de grua en els casos
d’accident a les carreteres. BOPC 8 (O); 11 (T); 20 (E);
DSPC-C 17 (A); BOPC 36 (A).

250-00040/05
Resolució 31/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’inici de consultes amb els ajuntaments afectats per a
millorar el traçat proposat en el projecte de l’eix Vic (Osona)
- Olot (Garrotxa). BOPC 8 (O); 11 (T); 18 (T); DSPC-C 17
(A); BOPC 36 (A).

250-00041/05
Resolució 32/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’inici de les obres de l’autopista Palafolls (Maresme)
- Lloret de Mar (Selva). BOPC 8 (O); 11 (T); 20 (E); DSPC-
C 17 (A); BOPC 36 (A).
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250-00051/05
Resolució 33/V del Parlament de Catalunya,

sobre la inclusió en el Mapa escolar de Catalunya d’un
conservatori escolar de música de grau mitjà a la comarca
del Ripollès. /CPC/. BOPC 11 (O); 22 (T); 28 (E); DSPC-C
19 (A); BOPC 36 (A).

250-00070/05
Resolució 34/V del Parlament de Catalunya,

sobre la informació de la planificació d’inversions i el
finançament de l’aplicació de la reforma educativa. /CPC/.
BOPC 18 (O); 22 (T); DSPC-C 19 (A); BOPC 36 (A).

250-00073/05
Resolució 35/V del Parlament de Catalunya,

sobre la regulació dels mecanismes de participació dels
diferents estaments de la comunitat educativa. /CPC/. BOPC
18 (O); 22 (T); 28 (E); DSPC-C 19 (A); BOPC 36 (A).

250-00082/05
Resolució 36/V del Parlament de Catalunya,

sobre la producció de ràdio i televisió en llengua aranesa. /
CPC/. BOPC 18 (O); 22 (T); 28 (E); DSPC-C 19 (A); BOPC
36 (A).

250-00087/05
Resolució 37/V del Parlament de Catalunya,

sobre les al.legacions al Mapa escolar de Catalunya i
l’aplicació de la reforma educativa en el curs 1996-1997. /
CPC/. BOPC 18 (O); 22 (T); DSPC-C 19 (A); BOPC 36 (A).

250-00089/05
Resolució 38/V del Parlament de Catalunya,

sobre la retolació del servei del pont aeri Madrid -
Barcelona, a l’aeroport de Madrid-Barajas. /CPC/. BOPC
18 (O); 22 (T); DSPC-C 19 (A); BOPC 36 (A).

250-00017/05
Resolució 39/V del Parlament de Catalunya,

sobre la formació permanent i el reciclatge dels operadors
jurídics a Catalunya. BOPC 6 (O); 11 (T); 20 (E); DSPC-C
21 (A); BOPC 36 (A).

250-00018/05
Resolució 40/V del Parlament de Catalunya,

sobre el compliment de penes de treball en benefici de la
comunitat. BOPC 6 (O); 11 (T); 20 (E); DSPC-C 21 (A);
BOPC 36 (A).

250-00019/05
Resolució 41/V del Parlament de Catalunya,

sobre la creació del Consell Assessor per a la Millora del
Funcionament de la Justícia a Catalunya. BOPC 6 (O); 11
(T); 20 (E); DSPC-C 21 (A); BOPC 36 (A).

250-00036/05
Resolució 42/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’ús de la llengua catalana en la inscripció de
documents als registres de la propietat, als mercantils, i als
especialitzats situats a Catalunya. BOPC 8 (O); 11 (T); 18
(T); 25 (E); DSPC-C 21 (A); BOPC 36 (A).

250-00100/05
Resolució 43/V del Parlament de Catalunya,

per la qual s’acorda que una delegació de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana visiti els centres
penitenciaris de Catalunya. /CJD/. BOPC 18 (O i T); 22 (T);
DSPC-C 21 (A); BOPC 36 (A).

250-00056/05 i 250-00079/05
Resolució 44/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’atenció a les víctimes de delictes. /CJD/. BOPC 11
(O); 18 (O); 22 (T); BOPC 32 (E); DSPC-C 21 (A); BOPC 36
(A).

250-00086/05
Resolució 45/V del Parlament de Catalunya,

sobre el reconeixement reglat de la tasca exercida pels
professionals dels serveis d’atenció a domicili. /CPS/. BOPC
18 (O); 22 (T); 28 (E); DSPC-C 23 (A); BOPC 38 (A).

250-00106/05
Resolució 46/V del Parlament de Catalunya,

sobre els plans d’emergència nuclear i d’accidents químics.
/CIE/. BOPC 20 (O); 25 (T); 36 (E); DSPC-C 24 (A); BOPC
38 (A).

250-00043/05
Resolució 47/V del Parlament de Catalunya,

sobre els fons de l’Instrument Financer d’Ordenació de la
Pesca. /CPT/. BOPC 11 (O); 22 (T); 28 (E)); DSPC-C 25
(A); BOPC 38 (A).

250-00045/05
Resolució 48/V del Parlament de Catalunya,

sobre les mesures per a resoldre les deficiències de la
carretera comarcal GI-614 en el tram de Roses a Cadaqués
(Alt Empordà). /CPT/. BOPC 11 (O); 22 (T); 28 (E); DSPC-
C 25 (A); BOPC 38 (A).

250-00046/05
Resolució 49/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’homologació correcta dels codis postals dels
agregats rurals amb els municipis corresponents. /CPT/.
BOPC 11 (O); 22 (T); DSPC-C 25 (A); BOPC 38 (A).

250-00049/05
Resolució 50/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’execució definitiva del Projecte de derivació de la
riera de Caldes. /CPT/. BOPC 11 (O); 20 (Rect.); 22 (T); 28
(T); BOPC 32 (E); DSPC-C 25 (A); BOPC 38 (A).

250-00059/05
Resolució 51/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’execució immediata de les obres de canalització de la
riera de Caldes al seu pas per Palau de Plegamans (Vallès
Occidental). /CPT/. BOPC 11 (O); 22 (T); DSPC-C 25 (A);
BOPC 38 (A).

250-00060/05
Resolució 52/V del Parlament de Catalunya,

sobre el manteniment dels serveis actuals de les estacions de
Renfe de Móra la Nova (Ribera d’Ebre) i de Cambrils (Baix
Camp) i la possibilitat d’un servei directe a la comarca del
Priorat. /CPT/. BOPC 11 (O); 22 (T); 28 (T); BOPC 32 (E);
DSPC-C 25 (A); BOPC 38 (A).

250-00065/05
Resolució 53/V del Parlament de Catalunya,

sobre les millores a fer a les carreteres de la Plana de Vic
(Osona) per a reduir els efectes de la boira baixa. /CPT/.
BOPC 16 (O); 22 (T); 28 (T); BOPC 32 (E); DSPC-C 25 (A);
BOPC 38 (A).

252-00011/05
Resolució 54/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es crea la Comissió d’Estudi de la Revisió i
l’Aplicació del Pla de Seguretat de les Químiques de
Tarragona (Plaseqta). BOPC 16 (O); DSPC-P 9 (A); BOPC
38 (A).

250-00029/05
Resolució 55/V del Parlament de Catalunya,

sobre la promoció del consum de la poma. /CARP/. BOPC 6
(O); 11 (T); 18 (T); 25 (E); DSPC-C 27 (A); BOPC 42 (A).

250-00064/05
Resolució 56/V del parlament de Catalunya,

sobre les mesures a prendre pel que fa a la superpoblació
d’estornells. /CARP/. BOPC 16 (O); 22 (T); BOPC 32 (E);
DSPC-C 27 (A); BOPC 42 (A).
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250-00111/05
Resolució 57/V del Parlament de Catalunya,

sobre la creació d’una entitat que emmagatzemi excedents
alimentaris perquè siguin repartits a les persones i països
que ho necessiten. /CARP/. BOPC 22 (O); 25 (T); BOPC 32
(T); 36 (E); DSPC-C 27 (A); BOPC 42 (A).

250-00103/05
Resolució 58/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’exigència de la llengua catalana a les convocatòries
d’accés a la funció pública del personal de l’Administració
perifèrica de l’Estat. /CPC/. BOPC 20 (O); 25 (T); 33 (E);
DSPC-C 28 (A); BOPC 42 (A).

250-00114/05
Resolució 59/V del Parlament de Catalunya,

sobre la dotació de l’Arxiu Històric Comarcal de Sort
(Pallars Sobirà) amb còpies documentals dels arxius de
Medinaceli. /CPC/. BOPC 22 (O); 25 (T); 33 (E); DSPC-C
28 (A); BOPC 42 (A).

250-00121/05
Resolució 60/V del Parlament de Catalunya,

sobre la incorporació de l’ensenyament del rus a l’Escola
Oficial d’Idiomes de Girona. /CPC/. BOPC 22 (O); 25 (T);
DSPC-C 28 (A); BOPC 42 (A).

256-00001/04
Resolució 61/V del parlament de Catalunya, per

la qual s’aproven els Informes de fiscalització continguts en
l’apartat II de la Memòria de la Sindicatura de Comptes
corresponent a l’any 1994. /CSC/. BOPC 15 (O i T); 40 (T);
DSPC-C 29 (A); BOPC 40 (A).

256-00002/04
Resolució 62/V del Parlament de Catalunya,

per la qual s’aproven la Memòria d’activitats i el compte
general de la Sindicatura de Comptes, corresponents a
l’exercici 1994, apartat III de la Memòria de la Sindicatura
de Comptes corresponent a l’any 1994. /CSC/. BOPC 15 (O
i T); 40 (T); DSPC-C 29 (A); BOPC 40 (A).

1.15. MOCIONS

302-00001/05
Moció 1/V del Parlament de Catalunya, sobre

l’accident esdevingut a la planta d’Erkimia, de Flix (Ribera
d’Ebre), el 21 de gener de 1996 i sobre l’aplicació i
l’ampliació del Plaseqta. BOPC 18 (O); 27 (E); DSPC-P 8
(A); BOPC 32 (A).

302-00002/05
Moció 2/V del Parlament de Catalunya, sobre la

compleció de la transferència de competències de l’Estat a la
Generalitat i l’augment del nivell d’autogovern. BOPC 18
(O); 27 (E); 28 (Rect.); DSPC-P 8 (A); BOPC 32 (A).

302-00003/05
Moció 3/V del Parlament de Catalunya, sobre la

participació del Govern de la Generalitat en la gestió i la
regulació dels rius de les conques no internes. BOPC 18 (O);
DSPC-P 8 (A); BOPC 32 (A).

302-00004/05
Moció 4/V del Parlament de Catalunya, sobre el

model policial a Catalunya. BOPC 32 (O); 36 (E); DSPC-P
9 (A); BOPC 38 (A).

302-00006/05
Moció 5/V del Parlament de Catalunya, sobre la

política d’arxius. BOPC 32 (O); 36 (E); DSPC-P 9 (A);
BOPC 38 (A).

302-00005/05
Moció 6/V del Parlament de Catalunya, sobre

els paradors de turisme estatals en el territori de Catalunya.
BOPC 32 (O); DSPC-P 9 (A); BOPC 38 (A).

302-00007/05
Moció 7/V del Parlament de Catalunya, sobre el

sistema educatiu. BOPC 32 (O); 36 (E); DSPC-P 9 (A);
BOPC 38 (A).

1.20. INTERPEL.LACIONS

300-00002/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

política d’arxius. BOPC 2 (O), 6 (T); DSPC-P 8 (S); BOPC
32 (S).

300-00017/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre les

transferències de l’Estat en matèria de turisme. BOPC 4 (O);
DSPC-P 8 (S); BOPC 32 (S).

300-00029/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre policia.

BOPC 11 (O); DSPC-P 9 (S); BOPC 38 (S).

300-00031/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

transició del sistema educatiu. BOPC 11 (O); DSPC-P 9 (S);
BOPC 38 (S).

300-00032/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre el

comerç interior. BOPC 11 (O); DSPC-P 9 (S); BOPC 38 (S).

300-00040/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre el

desplegament dels Mossos d’Esquadra a Catalunya. BOPC
16 (O); DSPC-P 8 (S); BOPC 32 (S).

301-00001/05
Interpel.lació al Consell Executiu, a tramitar

pel procediment d’urgència, sobre la seguretat interna i
externa de les indústries químiques de Tarragona. BOPC 11
(O); DSPC-P 7 (S); BOPC 18 (S).

301-00002/05
Interpel.lació al Consell Executiu, a tramitar

pel procediment d’urgència, sobre les transferències de
l’Estat a la Generalitat. BOPC 11 (O); DSPC-P 7 (S); BOPC
18 (S).

301-00003/05
Interpel.lació al Consell Executiu, a tramitar

pel procediment d’urgència, sobre la remodelació del
Govern. BOPC 11 (O); DSPC-P 7 (S); BOPC 18 (S).

301-00004/05
Interpel.lació al Consell Executiu, a tramitar

pel procediment d’urgència, sobre la capacitat de regulació
dels rius de Catalunya. BOPC 11 (O); DSPC-P 7 (S); BOPC
18 (S).

301-00005/05
Interpel.lació al Consell Executiu, a tramitar

pel procediment d’urgència, sobre l’aplicació de la reforma
educativa en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.
BOPC 25 (O i T); DSPC-P 8 (S); BOPC 32 (S).

301-00006/05
Interpel.lació al Consell Executiu, a tramitar

pel procediment d’urgència, sobre la política de concertació
agrària. BOPC 32 (O); DSPC-P 9 (S); BOPC 38 (S).
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01 PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROJECTES DE NORMES

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

200-00001/05
Projecte de llei del Pla Estadístic de Catalunya

1996-1999. /CEF/. BOPC 14 (O); 22 (T); 28 (T); 32 (Rect.);
36 (T); 39 (T).

200-00002/05
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/

1983, de protecció de l’ambient atmosfèric. /CPT/. BOPC 11
(O); 22 (T); BOPC 32 (T); 36 (T); 39 (T).

200-00003/05
Projecte de llei de Creació del Col.legi

d’Educadors Socials de Catalunya. /CJD/. BOPC 16 (O); 22
(T); BOPC 32 (T); 36 (T); 39 (T); 42 (T).

200-00004/05
Projecte de llei d’organització dels serveis

jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. /
COAG/. BOPC 18 (O); 22 (T); BOPC 32 (T); 36 (T); 39 (T
i Rect.).

200-00006/05
Projecte de llei d’aliments entre parents. /CJD/

. BOPC 18 (O); 22 (T); 32 (T).

200-00007/05
Projecte de llei de modificació de la Llei 39/

1991, del 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars.
/CJD/. BOPC 18 (O); 22 (T); 32 (T).

200-00010/05
Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1985,

del 14 de gener, de l’Institut Català de Finances. /CEF/.
BOPC 25 (O i T); 36 (T).

200-00011/05
Projecte de llei de regulació de la programació

audiovisual distribuïda per cable. /CPC/. BOPC 28 (O); 32
(T); 39 (T).

200-00012/05
Projecte de llei de potestat dels pares. /CJD/.

BOPC 36 (O); 39 (T).

200-00013/05
Projecte de llei del registre de contractes de

lloguer de finques urbanes i del dipòsit de les fiances. BOPC
39 (O).

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

202-00010/05
Proposició de llei reguladora de la propaganda

i la publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya.
BOPC 4 (O).

202-00014/05
Proposició de llei de creació de l’Institut per al

Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu. BOPC 8 (O).

202-00015/05
Proposició de llei de creació de la marca de

qualitat «Pirineus» per a productes turístics, agroalimentaris
i artesanals. BOPC 8 (O).

202-00016/05
Proposició de llei del règim jurídic de les

associacions. BOPC 8 (O).

202-00017/05
Proposició de llei de creació del Consell

Econòmic, Ecològic i Social de Catalunya. BOPC 8 (O).

202-00018/05
Proposició de llei de foment de la pau. BOPC 8

(O).

202-00020/05
Proposició de llei d’associacions de Catalunya.

BOPC 8 (O).

202-00022/05
Proposició de llei d’avaluació de l’impacte

ambiental. BOPC 8 (O).

202-00023/05
Proposició de llei de creació del Centre per al

Desenvolupament de les Comarques de l’Alt Pirineu. BOPC
8 (O).

202-00025/05
Proposició de llei de l’associacionisme a

Catalunya. BOPC 18 (O).

202-00027/05
Proposició de llei de modificació del Pla

territorial general de Catalunya. BOPC 22 (O).

202-00030/05
Proposició de llei sobre l’ús del català en els

contractes mercantils i en especial en les pòlisses
d’assegurances. BOPC 39 (T).

202-00031/05
Proposició de llei de modificació del Pla

territorial general de Catalunya, per al reconeixement de les
comarques de l’Alt Pirineu com a àrea funcional de
planificació. BOPC 32 (O i T).

202-00032/05
Proposició de llei de modificació del Pla

territorial general de Catalunya. BOPC 32 (O i T).

202-00033/05
Proposició de llei de creació de la marca de

qualitat «Pirineus» per a productes turístics, agroalimentaris
i artesanals. BOPC 32 (O i T).

202-00035/05
Proposició de llei de modificació de la Llei 3/

1982, del 23 de març, del Parlament, el President i el Consell
Executiu de la Generalitat, per la qual es limita la
permanència en el càrrec de president de la Generalitat a
dos mandats consecutius. BOPC 39 (O i T).

202-00036/05
Proposició de llei de creació del Consell

Assessor de les Comunicacions Institucionals de Catalunya.
BOPC 39 (O i T).

202-00037/05
Proposició de llei de reconeixement de la

catalanitat exterior. BOPC 39 (O i T).

202-00038/05
Proposició de llei de creació de l’Institut per al

Desenvolupament de les Comarques de l’Alt Pirineu. BOPC
39 (O i T).

202-00039/05
Proposició de llei de creació d’un fons de

compensació de pensions en els supòsits de ruptura
matrimonial o del nucli familiar, i d’aliments. BOPC 42 (O
i T).
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3.01.05. PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL RE-

GLAMENT DEL PARLAMENT

211-00001/05
Proposta de modificació del Reglament del

Parlament. BOPC 6 (O i T).

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.20 ALTRES DESIGNACIONS O ELECCIONS

284-00002/05
Propostes de candidats per a ésser elegits

membres del Consell Assessor d’RTVE a Catalunya. BOPC
40 (O).

284-00004/05
Proposta d’un candidat per a ésser elegit

membre del Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona. BOPC 40 (O).

284-00005/05
Proposta d’un candidat per a ésser elegit

membre del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.
BOPC 40 (O).

284-00006/05
Proposta de candidats per a ésser elegits

membres del Consell Social de la Universitat de Lleida.
BOPC 40 (O).

284-00007/05
Proposta de candidats per a ésser elegits

representants a la Fundació de la Universitat Oberta de
Catalunya. BOPC 40 (O).

284-00009/05
Proposta de candidats per a ésser elegits

membres del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.
BOPC 40 (O).

284-00011/05
Proposta de candidats per a ésser elegits

membres del Consell Social de la Universitat de Girona.
BOPC 40 (O).

284-00012/05
Proposta d’un candidat per a ésser elegit

membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
BOPC 42 (O).

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

250-00052/05
Proposició no de llei sobre la rectificació del

traçat de l’autopista A-16 dins el terme municipal de
Cubelles (Garraf). /CPT/. BOPC 11 (O); 22 (T).

250-00066/05
Proposició no de llei sobre la millora de la

pluralitat i la competitivitat de les empreses filials de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. /CPC/. BOPC 18
(O); 22 (T); 28 (T); BOPC 32 (E).

250-00068/05
Proposició no de llei sobre la conducció de gas

natural a diversos municipis del Tarragonès i de l’Alt Camp.
/CPT/. BOPC 18 (O); 22 (T).

250-00074/05
Proposició no de llei sobre les gestions i les

inversions necessàries per a la millora de la línia fèrria
Lleida-Manresa-Barcelona. /CPT/. BOPC 18 (O); 22 (T); 28
(T); BOPC 32 (E).

250-00075/05
Proposició no de llei sobre el nou tram de

l’autopista A-16 Sitges-el Vendrell, al seu pas per la
comarca del Garraf i concretament pel municipi de Cubelles.
/CPT/. BOPC 18 (O); 22 (T); 28 (T); BOPC 32 (E).

250-00076/05
Proposició no de llei la construcció de la

carretera de Gavet de la Conca a l’Hostal Roig (Pallars
Jussà). /CPT/. BOPC 18 (O); 22 (T); 28 (T).

250-00078/05
Proposició no de llei sobre l’acabament de les

obres d’electrificació del municipi de la Quar (Berguedà). /
CPT/. BOPC 18 (O); 22 (T).

250-00080/05
Proposició no de llei sobre el sanejament de la

riera de Rubí (Vallès Occidental). /CPT/. BOPC 18 (O); 22
(T); 28 (T); BOPC 32 (E).

250-00081/05
Proposició no de llei sobre el transport de

viatgers en autotaxi. /CPT/. BOPC 18 (O); 22 (T).

250-00083/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració per la

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió d’un estatut de
redacció dels serveis informatius que asseguri la
independència, el rigor i la qualitat professional de l’ens i de
les seves empreses filials. /CPC/. BOPC 18 (O); 22 (T).

250-00084/05
Proposició no de llei sobre l’establiment de

projectes d’enllumenat públic de menor consum energètic i
de lluita contra la dispersió. /CPT/. BOPC 18 (O); 20
(Rect.); 22 (T); 28 (E).

250-00085/05
Proposició no de llei sobre les tarifes reduïdes

del transport ferroviari per als estudiants. /CPT/. BOPC 18
(O); 22 (T); 28 (T); BOPC 32 (E).

250-00090/05
Proposició no de llei sobre l’inici de les obres

d’enllumenat del Túnel de Monturiol de la carretera de
Lloret de Mar a Vidreres (Selva). /CPT/. BOPC 18 (O); 22
(T); 28 (E).

250-00091/05
Proposició no de llei sobre l’establiment d’un

acord institucional que garanteixi la conservació, el
funcionament i la resituació del Parc Zoològic de Barcelona.
/COAG/. BOPC 18 (O); 22 (T).

250-00092/05
Proposició no de llei sobre l’ampliació de les

excepcions previstes en l’ordre del 12 de gener de 1996 del
Departament de Comerç, Consum i Turisme, referent a la
suspensió de llicències d’edificació d’establiments comercials.
/CIE/. BOPC 18 (O); 22 (T).

250-00094/05
Proposició no de llei sobre la neteja dels llits

dels rius Ter i Daró. /CPT/. BOPC 18 (O); 22 (T); 28 (T);
BOPC 32 (E).

250-00095/05
Proposició no de llei sobre la supressió de les

preses de Canet, Torruella i Vella de Colomers i de posada
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en funcionament de la presa de Colomers, situades al riu Ter.
/CPT/. BOPC 18 (O); 22 (T); 28 (T); BOPC 32 (E).

250-00096/05
Proposició no de llei sobre el peatge de Mollet-

La Llagosta (Vallès Oriental) de l’autopista A-17. /CPT/.
BOPC 20 (O); 25 (T); BOPC 32 (E).

250-00097/05
Proposició no de llei sobre la contaminació del

riu Tordera. /CPT/. BOPC 20 (O); 25 (T); BOPC 32 (T).

250-00102/05
Proposició no de llei sobre la fixació del preu

del peatge a les autopistes catalanes per a les motocicletes. /
CPT/. BOPC 20 (O); 25 (T); BOPC 32 (E).

250-00104/05
Proposició no de llei sobre la construcció d’un

edifici al barri de Bonavista, de Tarragona, que serveixi de
confinament en cas d’accident químic i alhora disposi
d’equipaments públics. /CPT/. BOPC 20 (O); 25 (T).

250-00105/05
Proposició no de llei sobre el sanejament de la

riera de Rubí (Vallès Occidental). /CPT/. BOPC 20 (O); 25 (T).

250-00108/05
Proposició no de llei sobre la inclusió del túnel

de la Torre en la variant de Súria de la carretera C-1410
(Bages). /CPT/. BOPC 22 (O); 25 (T); BOPC 32 (E).

250-00110/05
Proposició no de llei sobre la signatura amb

l’empresa Red Nacional de Ferrocarriles Españoles d’un
conveni de condicions avantatjoses per al personal i els
estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya. /CPT/
. BOPC 22 (O); 25 (T); BOPC 32 (E).

250-00116/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

programa operatiu local que garanteixi la difusió dels fons
estructurals i de cohesió de la Unió Europea. /CEF/. BOPC
22 (O); 25 (T); BOPC 32 (T); 36 (E).

250-00117/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

pla global de manteniment de la carretera N-152. /CPT/.
BOPC 22 (O); 25 (T).

250-00119/05
Proposició no de llei sobre la instal.lació d’una

escola d’hostaleria a les comarques del Pallars Jussà i el
Pallars Sobirà. /CPS/. BOPC 22 (O); 25 (T).

250-00120/05
Proposició no de llei sobre la reconversió de la

infraestructura turística a la comarca de la Noguera a fi de
poder cobrir la demanda provocada per la promoció del
turisme esportiu. /CIE/. BOPC 22 (O); 25 (T); BOPC 32 (T).

250-00122/05
Proposició no de llei sobre el traçat definitiu, les

connexions i l’emplaçament d’estacions de la xarxa
ferroviària d’alta velocitat. /CPT/. BOPC 25 (O); 33 (T); 36
(T).

250-00123/05
Proposició no de llei sobre l’obertura d’un

expedient informatiu dels efectes derivats del núvol tòxic
produït després de l’incendi de l’empresa ETISA, de
Granollers (Vallès Oriental). /CPT/. BOPC 25 (O); 33 (T); 36
(T).

250-00124/05
Proposició no de llei sobre la capitalitat dels

partits judicials de Catalunya. /CJD/. BOPC 25 (O); 33 (T);
36 (T); 42 (E).

250-00125/05
Proposició no de llei sobre la continuïtat i la

millora dels serveis actuals de la línia fèrria Barcelona-La
Tor de Querol. /CPT/. BOPC 25 (O); 33 (T); 36 (T); 42 (E).

250-00126/05
Proposició no de llei sobre el nou tram de

l’autopista A-16 al seu pas pel municipi de Cubelles
(Garraf). /CPT/. BOPC 25 (O); 33 (T); 36 (T).

250-00127/05
Proposició no de llei sobre el pagament dels

ajuts concedits pel Departament d’Ensenyament als centres
d’ensenyament secundaris de les comarques gironines. /
CPC/. BOPC 25 (O); 33 (T); 36 (T).

250-00128/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

pla plurianual per a garantir el cabal ecològic dels rius de
Catalunya. /CPT/. BOPC 28 (O); 33 (T); 36 (T).

250-00129/05
Proposició no de llei sobre el finançament i la

tributació local dels equipaments i els serveis de la
Generalitat. /COAG/. BOPC 28 (O); 33 (T); 36 (T).

250-00130/05
Proposició no de llei sobre la resolució de la

situació sanitària i laboral de l’empresa Policlínica del
Vallès, SA, de Granollers (Vallès Oriental). /CPS/. BOPC 28
(O); 33 (T); 36 (T).

250-00131/05
Proposició no de llei sobre les cases regionals i

altres entitats culturals i llurs relacions amb les diferents
administracions. /CPC/. BOPC 28 (O); 33 (T); 36 (T).

250-00132/05
Proposició no de llei sobre el manteniment, la

modernització i l’ampliació del fons documental i
bibliogràfic de la que fou la primera biblioteca pública de
Barcelona. /CPC/. BOPC 28 (O); 33 (T); 36 (T); 42 (E).

250-00133/05
Proposició no de llei sobre el programa de

gestió de purins. /CARP/. BOPC 28 (O); 33 (T); 36 (T); 42
(E).

250-00134/05
Proposició no de llei sobre la lluita contra la

plaga de la processionària als boscos de pins de l’Alt Urgell.
/CARP/. BOPC 28 (O); 33 (T); 36 (T); 42 (E).

250-00135/05
Proposició no de llei sobre un nou traçat del

tren de gran velocitat a la zona del municipi de Sarrià de Ter
(Gironès). /CPT/. BOPC 28 (O); 33 (T); 36 (T).

250-00136/05
Proposició no de llei per la qual s’insta el

Consell d’Administració de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió a elaborar un estatut professional que
garanteixi la pluralitat i la independència informatives dels
professionals de la informació. /CPC/. BOPC 28 (O); 33 (T);
36 (T).

250-00137/05
Proposició no de llei per la qual s’elabora un

pla específic per a implantar l’Educació Secundària
Obligatòria a la comarca del Priorat. /CPC/. BOPC 28 (O);
33 (T); 36 (T).

250-00138/05
Proposició no de llei sobre la creació d’una

secció d’ensenyament secundari obligatori a Xerta (Baix
Ebre). /CPC/. BOPC 28 (O); 33 (T); 36 (T).
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250-00139/05
Proposició no de llei sobre la creació d’òrgans

amb participació dels ajuntaments per a la gestió dels
centres d’atenció primària de nova creació gestionats per
empreses privades. /CPS/. BOPC 28 (O); 33 (T); 36 (T).

250-00140/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una

proposta d’autoritat única o consorci que ofereixi una bona
gestió de les rondes de Barcelona. /CPT/. BOPC 28 (O); 33
(T); 36 (T).

250-00141/05
Proposició no de llei sobre la construcció d’un

pont apte per a la circulació de vehicles sobre el riu Ter que
comuniqui les ribes dels municipis de Sant Jordi Desvalls i de
Flaçà (Gironès). /CPT/. BOPC 28 (O); 33 (T); 36 (T).

250-00142/05
Proposició no de llei sobre la presentació del

projecte de Pla territorial de les terres de l’Ebre a la
convocatòria de programes de les mesures innovadores de
desenvolupament regional. /CPT/. BOPC 28 (O); 33 (T); 36
(T).

250-00143/05
Proposició no de llei sobre la reconsideració i

la modificació del Mapa Escolar de Catalunya respecte als
alumnes de 12 a 16 anys del municipi de Xerta (Baix Ebre).
/CPC/. BOPC 28 (O); 33 (T); 36 (T).

250-00144/05
Proposició no de llei sobre el pagament dels

ajuts als alumnes que han fet pràctiques durant l’any 1995.
/CPC/. BOPC 28 (O); 33 (T); 36 (T).

250-00145/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

estudi urgent de viabilitat de la proposta de construcció d’un
túnel per sota la muntanya de Sant Bartomeu que enllaci les
carreteres C-152 i N-151 (Ripollès). /CPT/. BOPC 33 (O);
39 (T).

250-00146/05
Proposició no de llei sobre la seguretat pública

a l’àrea del Montsant (Priorat). /CJD/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00147/05
Proposició no de llei sobre la venda de

l’empresa Electrolux. /CIE/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00148/05
Proposició no de llei sobre la visita als centres

dependents de la Direcció General de Justícia Juvenil d’una
delegació de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana. /CJD/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00150/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una

proposta legislativa relativa a la integració tarifària dels
serveis de transport públic de la conurbació de Barcelona. /
CPT/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00151/05
Proposició no de llei de transferència de les

competències sobre ensenyament d’adults al Departament
d’Ensenyament. /CPS/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00152/05
Proposició no de llei sobre la programació de

l’oferta d’estudis secundaris obligatoris i la preparació per
a l’obtenció del certificat des de les escoles d’adults. /CPS/.
BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00153/05
Proposició no de llei sobre la concessió de la

Creu de Sant Jordi als col.lectius que lluitaren per les

llibertats i els drets de les persones durant l’època
franquista. /CPC/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00154/05
Proposició no de llei sobre l’acord amb la

Diputació de Tarragona per tal de condicionar el tram entre
Garcia i Ascó (Ribera d’Ebre) de l’eix de l’Ebre. /CPT/.
BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00155/05
Proposició no de llei sobre el tancament amb

formigó d’un ull del pont vell d’Esterri d’Àneu (Pallars
Sobirà). /CPT/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00156/05
Proposició no de llei sobre la participació

municipal en l’elaboració del pla sectorial del comerç. /CIE/
. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00157/05
Proposició no de llei sobre la millora del camí

d’accés a Sant Martí de Barcedana (Pallars Jussà). /CPT/.
BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00158/05
Proposició no de llei sobre la millora de les

condicions de la carretera del port de la Bonaigua (Pallars
Sobirà). /CPT/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00159/05
Proposició no de llei sobre la regulació de

l’accés dels grups polítics i socials significatius a les
emissions de les empreses filials de la CCRTV. /CPC/. BOPC
33 (O); 39 (T).

250-00160/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració del pla

intermodal del transport. /CPT/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00161/05
Proposició no de llei sobre la creació d’un

organisme que exerceixi les funcions d’autoritat única del
transport de viatgers a l’àrea de la conurbació de
Barcelona. /CPT/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00162/05
Proposició no de llei sobre la modificació del

mapa escolar de la comarca de la Terra Alta. /CPC/. BOPC
33 (O); 39 (T).

250-00164/05
Proposició no de llei sobre l’arranjament

urgent i la rehabilitació definitiva del pont de la Barca, de
Girona. /CPT/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00165/05
Proposició no de llei sobre la definició d’una

oferta equilibrada de centres d’educació secundària a la
comarca de la Terra Alta. /CPC/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00166/05
Proposició no de llei sobre la viabilitat de la

construcció d’un túnel que comuniqui la carretera N-151 i la
C-152 per la muntanya de Sant Bartomeu (Ripollès). /CPT/
. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00167/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

informe de les responsabilitats de les entitats proveïdores de
serveis d’atenció primària, en matèria d’educació sanitària
i promoció d’hàbits de vida saludable entre els joves en edat
d’escolaritat obligatòria. /CPS/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00168/05
Proposició no de llei sobre la intensificació de

les accions encaminades a fomentar l’ensenyament de les
noves tecnologies de la comunicació a l’ensenyament
secundari obligatori. /CPC/. BOPC 33 (O); 39 (T).
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250-00169/05
Proposició no de llei sobre les al.legacions

relatives al mapa escolar presentades per la fundació
Lacetània, per tal d’adjudicar cicles formatius de mecànica
a l’institut Lacetània de Manresa (Bages). /CPC/. BOPC 33
(O); 39 (T).

250-00170/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

estudi de la problemàtica de les parelles de seropositius i la
seva situació a Catalunya. /CPS/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00171/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

informe de les mesures previstes per a dotar dels mitjans
necessaris la justícia de menors. /CJD/. BOPC 33 (O); 39
(T).

250-00172/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

informe de les mesures previstes per a dotar les audiències
dels mitjans necessaris per a atendre l’increment de noves
competències i l’entrada en funcionament dels judicis amb
jurat. /CJD/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00173/05
Proposició no de llei sobre la reforma del

reglament penitenciari pel que fa a la regulació dels controls
de les visites «vis a vis» als centres penitenciaris. /CJD/.
BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00175/05
Proposició no de llei sobre les negociacions

amb les empreses concessionàries d’autopistes i túnels per a
reduir progressivament els peatges fins a assolir-ne la
gratuïtat. /CPT/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00176/05
Proposició no de llei sobre la creació d’una

ponència, dins la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana, que estudiï la viabilitat d’una possible legislació
de les parelles de fet. /CJD/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00177/05
Proposició no de llei sobre l’ampliació del

nombre de farmàcies d’urgència en horari nocturn. /CPS/.
BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00178/05
Proposició no de llei sobre les obres urgents de

millora de les voreres del pont de la Barca, a Girona. /CPT/
. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00179/05
Proposició no de llei sobre la transformació de

la línia ferroviària entre Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
i el Papiol (Baix Llobregat) per a adequar-la al trànsit de
passatgers i a la construcció de l’enllaç amb la línia
Barcelona-Puigcerdà. /CPT/. BOPC 33 (O); 39 (T).

250-00180/05
Proposició no de llei sobre la necessitat

d’instal.lar ascensors en un edifici de promoció pública a
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). /CPS/. BOPC 36 (O);
39 (T).

250-00181/05
Proposició no de llei sobre la lliure elecció del

metge especialista. /CPS/. BOPC 36 (O); 39 (T).

250-00182/05
Proposició no de llei sobre la construcció d’un

institut d’estudis secundaris per als barris de Sant Pere i
Sant Pau de Tarragona. /CPC/. BOPC 36 (O); 39 (T).

250-00183/05
Proposició no de llei sobre la situació dels

estudiants de Formació Professional que fan pràctiques a les
empreses. /CPC/. BOPC 36 (O); 39 (T).

250-00184/05
Proposició no de llei sobre la creació d’un grup

de treball al si de la Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local que faci el
seguiment del procés de construcció de la Unió Europea. /
COAG/. BOPC 36 (O); 39 (T).

250-00185/05
Proposició no de llei sobre la informació

tramesa al Parlament de Catalunya referent a la
participació de les comunitats autònomes en el procés per a
la construcció europea, mitjançant les conferències
sectorials. /COAG/. BOPC 36 (O); 39 (T).

250-00186/05
Proposició no de llei sobre el seguiment i el

control de les empreses de treball temporal. /CPS/. BOPC 36
(O); 39 (T).

250-00187/05
Proposició no de llei sobre la creació d’un títol

de transport per ferrocarril de tarifa reduïda per als
estudiants dels centres d’estudis universitaris de Catalunya.
/CPT/. BOPC 36 (O); 39 (T).

250-00188/05
Proposició no de llei sobre els ajuts als

empresaris forestals de la Selva. /CARP/. BOPC 36 (O); 39
(T).

250-00189/05
Proposició no de llei sobre els reclusos joves i

adults en situació preventiva i penada afectats de deficiència
psíquica. /CJD/. BOPC 36 (O); 39 (T).

250-00190/05
Proposició no de llei sobre la inclusió en el

mapa escolar d’un nou institut d’ensenyament secundari
obligatori al castell del Remei. BOPC 39 (O).

250-00191/05
Proposició no de llei sobre les mesures per a

garantir una identificació correcta de les llets maternitzades
i llur òptima distribució en tot el territori de Catalunya.
BOPC 39 (O).

250-00192/05
Proposició no de llei d’ampliació de les places

d’especialització en al.lergologia en els hospitals i els
centres d’assistència primària de Catalunya. BOPC 39 (O).

250-00193/05
Proposició no de llei sobre la titularitat de les

escoles municipals d’educació especial. BOPC 39 (O).

250-00194/05
Proposició no de llei sobre la creació d’una

línia d’ajuts per a l’adquisició d’ecobusos per les
corporacions locals. BOPC 39 (O).

250-00195/05
Proposició no de llei sobre la difusió del text de

la Carta del Voluntariat de Catalunya, relativa als drets i els
deures dels voluntaris. BOPC 39 (O).

250-00196/05
Proposició no de llei sobre la creació d’una

ponència que redacti un codi ètic de conducta de càrrecs
públics i partits polítics. BOPC 39 (O).
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250-00197/05
Proposició no de llei sobre l’electrificació de

tots els municipis i els nuclis agregats de l’Alt Pirineu. BOPC
39 (O).

250-00198/05
Proposició no de llei sobre una nova

convocatòria per a adquirir la condició de catedràtic dintre
del Cos de Professors de Secundària. BOPC 39 (O).

250-00199/05
Proposició no de llei sobre la construcció d’un

institut d’ensenyament secundari obligatori al castell del
Remei, al municipi de Penelles (Noguera). BOPC 39 (O).

250-00200/05
Proposició no de llei sobre l’aqüífer del delta i

la vall baixa del riu Llobregat. BOPC 39 (O).

250-00201/05
Proposició no de llei sobre el finançament de la

totalitat de les obres d’ampliació del Museu del Càntir,
d’Argentona (Maresme) amb càrrec a l’u per cent d’inversió
cultural. BOPC 39 (O).

250-00202/05
Proposició no de llei sobre la revisió de la xarxa

viària de Ripoll. BOPC 39 (O).

250-00203/05
Proposició no de llei d’agilitació dels tràmits

per tal que l’institut d’estudis secundaris de l’Escala (Alt
Empordà) esdevingui autònom. BOPC 39 (O).

250-00204/05
Proposició no de llei sobre la instal.lació de

noves oficines de farmàcia. BOPC 39 (O).

250-00205/05
Proposició no de llei sobre l’ampliació de

l’abast territorial dels serveis d’orientació jurídica i llur
adequació a la nova legislació en matèria d’assistència
jurídica gratuïta. BOPC 39 (O).

250-00206/05
Proposició no de llei sobre la celebració del 700

aniversari de la incorporació definitiva a l’antic Regne de
València de les comarques del sud del País Valencià. BOPC
39 (O).

250-00207/05
Proposició no de llei sobre la creació del

registre de parelles de fet de la Generalitat de Catalunya.
BOPC 39 (O).

250-00208/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

inventari de la situació patrimonial, social i dels serveis
públics bàsics dels habitatges comunitaris de les colònies
tèxtils i mineres de Catalunya. BOPC 39 (O).

250-00209/05
Proposició no de llei sobre la necessitat de

substituir l’actual director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó
o Arxiu Reial de Barcelona. BOPC 39 (O).

250-00210/05
Proposició no de llei sobre la supressió de les

barreres arquitectòniques i l’establiment de les mesures de
seguretat necessàries en el col.legi públic Jacint Verdaguer,
de Tàrrega (Urgell). BOPC 39 (O).

250-00211/05
Proposició no de llei sobre la implantació d’un

sistema de comptabilitat de les actuacions del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca cofinançades amb Fons
Estructurals Europeus. BOPC 39 (O).

250-00212/05
Proposició no de llei sobre la modificació de la

normativa referent al procediment de control de les xarxes de
serveis públics instal.lades al subsòl. BOPC 39 (O).

250-00213/05
Proposició no de llei sobre la paralització de les

explotacions mineres a cel obert del turó de Montcada per tal
d’incorporar-lo al parc forestal de Collserola. BOPC 39
(O).

250-00214/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

pla de clausura i de sanejament dels abocadors incontrolats
del Masrampinyo, al municipi de Montcada i Reixac (Vallès
Occidental). BOPC 39 (O).

250-00214/05
Proposició no de llei sobre la pròrroga dels

convenis entre el Departament de Benestar Social i els ens
locals, relatius a les despeses de personal i altres despeses de
manteniment segons l’increment de l’IPC. BOPC 39 (O).

250-00216/05
Proposició no de llei sobre la reducció

progressiva dels peatges dels túnels i de l’autopista Sant
Cugat-Rubí-Terrassa-Manresa. BOPC 39 (O).

250-00217/05
Proposició no de llei sobre la dotació dels

mitjans necessaris per a prevenir, detectar i atallar les greus
infraccions que deterioren el medi ambient. BOPC 39 (O).

250-00218/05
Proposició no de llei sobre la represa de les

obres de construcció de la conducció principal del canal
Algerri-Balaguer (Noguera) i la possible aplicació de la Llei
d’Infraestructures Hidràuliques als regants de la zona.
BOPC 39 (O).

250-00219/05
Proposició no de llei sobre la creació de la

llicenciatura d’economia a la Universitat de Girona per al
curs 1996-1997. BOPC 42 (O).

250-00220/05
Proposició no de llei sobre el traspàs de

titularitat de l’Escola d’Art de Tarragona a l’Administració
de la Generalitat. BOPC 42 (O).

250-00221/05
Proposició no de llei sobre la construcció d’un

institut d’ensenyament secundari obligatori al castell del
Remei, al municipi de Penelles (Noguera), que doni resposta
a la demanda dels municipis de la zona d’afrontament de les
comarques de l’Urgell, la Noguera i el Pla d’Urgell. BOPC
42 (O).

250-00222/05
Proposició no de llei sobre la creació d’un

centre d’acollida de dones maltractades a les comarques de
Girona. BOPC 42 (O).

250-00224/05
Proposició no de llei sobre la possibilitat que el

peatge de l’autopista A-2 a l’altura de Martorell (Baix
Llobregat) sigui gratuït durant les obres de construcció de
l’autovia del Llobregat. BOPC 42 (O).

250-00225/05
Proposició no de llei sobre la inclusió en el

mapa escolar de Catalunya d’un centre d’ensenyament
secundari obligatori per a alumnes de 12 a 16 anys a
Alfarràs (Segrià). BOPC 42 (O).
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250-00226/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració de les

normes necessàries per al desplegament integral dels
consells de direcció i dels consells de participació dels
sectors sanitaris, previstos en la Llei 15/1990, del 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya. BOPC 42 (O).

250-00227/05
Proposició no de llei sobre l’inici de les obres de

desdoblament de la calçada de la carretera N-240 entre
Tarragona i Valls (Alt Camp). BOPC 42 (O).

250-00228/05
Proposició no de llei sobre la urgent

rehabilitació de l’edifici de l’antic sanatori de Sant Joan de
Déu, al municipi del Vendrell (Baix Penedès), i la seva
declaració de monument històric. BOPC 42 (O).

3.10.30. DEBATS GENERALS

255-00001/05
Debat general sobre l’atur i la creació

d’ocupació a Catalunya. BOPC 16 (O).

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SIN-
DICATURA DE COMPTES

256-00003/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

31/95-SM, sobre les eleccions a les cambres agràries de
1994. /CSC/. BOPC 15 (O i T).

256-00001/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

43/95-SM sobre les eleccions al Consell General d’Aran
celebrades el 28 de maig del 1995. /CSC/. BOPC 16 (O i T);
18 (Rect.).

256-00002/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

15/95-D sobre la Junta de Sanejament, exercici 1993. /CSC/
. BOPC 28 (O i T).

257-00001/04
Procediment relatiu a l’Informe sobre el

Compte General de la Generalitat de Catalunya
corresponent a l’any 1993, part I de la Memòria de la
Sindicatura de Comptes al Parlament, corresponent a
l’exercici del 1994. /CSC/. BOPC 10 (O i T); 40 (T i D).

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

270-00001/05
Proposta de resolució per la qual s’acorda de

presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei orgànica de creació de la província de Catalunya.
BOPC 2 (O).

270-00002/05
Proposta de resolució per la qual s’acorda de

presentar al Congrés dels Diputats la Proposició de llei
sobre la utilització de la llengua catalana en la inscripció de
documents als registres de la propietat, mercantils i
especialitzats. BOPC 39 (T).

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A CREAR
COMISSIONS

252-00003/05
Proposta de resolució per la qual es crea la

Comissió de Seguiment d’Actuacions Exteriors. BOPC 4
(O).

252-00010/05
Proposta de resolució per la qual es crea la

Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica del Cicle de
l’Aigua a Catalunya. BOPC 16 (O).

252-00012/05
Proposta de resolució per la qual es crea la

Comissió d’Estudi de les Zones de Muntanya de Catalunya.
BOPC 16 (O).

252-00015/05
Proposta de resolució per la qual es crea la

Comissió d’Estudi sobre l’Activitat i el Funcionament dels
Consells Comarcals. BOPC 18 (O).

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL.LA-
CIONS

302-00008/05
Moció subsegüent a la interpel.lació al Consell

Executiu sobre la política de concertació agrària. BOPC 38
(O); 42 (E).

302-00009/05
Moció subsegüent a la interpel.lació al Consell

Executiu sobre policia. BOPC 38 (O); 42 (E).

302-00010/05
Moció subsegüent a la interpel.lació al Consell

Executiu sobre la transició del sistema educatiu. BOPC 38
(O); 42 (E).

302-00011/05
Moció subsegüent a la interpel.lació al Consell

Executiu sobre el comerç interior. BOPC 38 (O).

3.20. INTERPEL.LACIONS

300-00003/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

política de foment a les indústries culturals. BOPC 2 (O), 6
(T).

300-00018/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre l’etapa

educativa de 0 a 3 anys. BOPC 4 (O).

300-00019/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

despesa corrent dels departaments de la Generalitat en el
pressupost del 1995, prorrogat per al 1996. BOPC 6 (O).

300-00020/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre el

reequilibri territorial general de Catalunya. BOPC 6 (O).

300-00021/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

política del transport. BOPC 6 (O).

300-00023/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

política de promoció i desenvolupament del turisme. BOPC
6 (O).
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300-00024/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la idea

que vol donar de les relacions entre Catalunya i Espanya.
BOPC 8 (O).

300-00028/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre el

desenvolupament normatiu de la Llei de televisió local per
ones terrestres i la Llei de les telecomunicacions per cable.
BOPC 11 (O).

300-00030/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre les

energies renovables. BOPC 11 (O).

300-00034/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre les

comunitats catalanes de l’exterior i llurs entitats. BOPC 11
(O).

300-00035/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

política penitenciària. BOPC 11 (O).

300-00036/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

política lingüística. BOPC 11 (O).

300-00037/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

normalització lingüística en l’àmbit del dret i de la justícia.
BOPC 11 (O).

300-00038-05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

política educativa del Govern de la Generalitat, preferentment
en l’àmbit de la Formació Professional. BOPC 16 (O).

300-00041/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre el

desenvolupament i l’aplicació a Catalunya de la Llei de
l’Estat 41/1995, de televisió local per ones terrestres. BOPC
16 (O).

300-00042/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre

l’autogovern de Catalunya. BOPC 16 (O).

300-00044/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

política de regs. BOPC 18 (O).

300-00045/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

seguretat i la higiene laborals. BOPC 18 (O).

300-00047/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre els

parcs naturals. BOPC 18 (O).

300-00048/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

millora del sistema de finançament de la Generalitat de
Catalunya. BOPC 18 (O).

300-00049/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre el

control de les empreses de treball temporal. BOPC 20 (O).

300-00050/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre el cos

d’agents rurals. BOPC 22 (O).

300-00051/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

música cantada en català. BOPC 22 (O).

300-00052/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre el

procés de normalització lingüística a l’Administració de
justícia. BOPC 22 (O).

300-00053/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

premsa en català. BOPC 25 (O).

300-00054/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre

l’aplicació de la Llei de l’Estat 30/1994, de fundacions i
d’incentius fiscals a la participació privada en activitats
d’interès general. BOPC 28 (O).

300-00055/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre

infraestructures ferroviàries. BOPC 28 (O).

300-00056/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

fauna. BOPC 28 (O).

300-00057/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre el cos

de bombers. BOPC 32 (O).

300-00058/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre les

diputacions provincials. BOPC 32 (O).

300-00059/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre política

associativa. BOPC 32 (O).

300-00061/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre les

finances dels ajuntaments de Catalunya. BOPC 32 (O).

300-00062/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre

l’aplicació dels principis d’autonomia local i de
subsidiarietat en relació amb els ajuntaments. BOPC 32 (O).

300-00063/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

política bibliotecària. BOPC 32 (O); 36 (Rect.).

300-00065/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

política de lluita contra la pobresa i l’exclusió social. BOPC
36 (O).

300-00066/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

inserció social i laboral de les persones acollides al
Programa Interdepartamental de la Renda Mínima
d’Inserció. BOPC 36 (O).

300-00067/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre el

desplegament dels serveis socials d’assistència primària, i
particularment el servei d’ajut a domicili. BOPC 36 (O).

300-00069/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

situació actual dels catalans i les catalanes empresonats a
causa de llur lluita contra el règim polític franquista. BOPC
39 (O).

300-00070/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre els

residus generats per les explotacions porcines. BOPC 42 (O).

300-00071/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

política d’immigració en relació amb el Pla
Interdepartamental d’Immigració. BOPC 42 (O).
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300-00072/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre el

desplegament dels serveis socials, i particularment el servei
d’ajut domiciliari (SAD). BOPC 42 (O).

300-00073/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

política de convenis de l’Administració de la Generalitat
amb els ajuntaments, particularment pel que fa referència al
Departament d’Ensenyament. BOPC 42 (O).

300-00074/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

situació actual de l’organització del treball penitenciari.
BOPC 42 (O).

300-00075/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

política demogràfica. BOPC 42 (O).

300-00076/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre les

persones internes a les presons de Catalunya, especialment
les dones. BOPC 42 (O).

300-00077/05
Interpel.lació al Consell Executiu sobre la

política d’esports. BOPC 42 (O).

301-00007/05
Interpel.lació al Consell Executiu, a tramitar

pel procediment d’urgència, sobre el desplegament de
l’Estatut i la definició del model d’Estat en el marc de les
converses amb forces polítiques de l’Estat. BOPC 40 (O).

301-00008/05
Interpel.lació al Consell Executiu, a tramitar

pel procediment d’urgència, sobre els criteris de
capteniment en relació amb l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
BOPC 40 (O).

3.30 ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04 PROCEDIMENTS RELATIUS ALS INFOR-
MES DEL SÍNDIC DE GREUGES

360-00001/05
Informe al Parlament de Catalunya, emès pel

Síndic de Greuges (any 1995). /CSG/. BOPC 30 (O i T); 40
(T i Add.); DSPC-C 31 (T).

3.30.06 PROCEDIMENTS RELATIUS AL COMPTE
GENERAL DE LES CORPORACIONS LO-
CALS I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

258-00001/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

23/93-A, sobre la SPM Aigües de Manresa, SA, exercici
1992. /CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00002/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

28/93-E, sobre l’Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, exercici 1992. /
CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00003/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

21/93-A, relatiu a Promocions Econòmiques Locals Societat

de Capital Risc, SA (PROELSA), exercici 1992. /CSC/.
BOPC 15 (O i T).

258-00004/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

04/93-B, sobre l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda,
exercici 1991. /CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00005/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

15/93-A sobre la Societat Municipal Parc Zoològic de
Barcelona, SA. /CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00006/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

13/92-A, sobre la Universitat Autònoma de Barcelona. /
CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00007/04
Procediment relatiu a l’Informe sobre el

Compte General de les Corporacions Locals, corresponent a
l’exercici del 1992. /CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00008/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

15/94-B, sobre l’Ajuntament de Gironella, exercici 1993. /
CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00009/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

09/94-B, relatiu a la tramesa dels Comptes Municipals a la
Sindicatura, període 1988-1992. /CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00010/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

11/94-A, relatiu a Promocions Municipals de Sant Cugat
del Vallès, SA (PROMUSA), exercici 1992. /CSC/. BOPC
15 (O i T).

258-00011/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

18/94-A, relatiu a Societat Privada Municipal Promocions
Econòmiques de Cornellà, SA (PRECSA), exercici 1992. /
CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00012/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

13/94-A, sobre l’Empresa Metropolitana de Sanejament, SA
(EMSSA), exercici 1992. /CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00013/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

12/94-E, sobre el Patronat de l’Habitatge de l’Ajuntament
de Barcelona, exercici 1992. /CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00014/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

22/94-F, sobre la Diputació de Lleida, exercici 1992. /CSC/
. BOPC 15 (O i T).

258-00015/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

04/94-B, sobre l’Ajuntament de Figueres, exercici 1993. /
CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00016/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

25/94-A, Societat Urbanística Metropolitana de
Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA), exercici 1992. /CSC/
. BOPC 15 (O i T).

258-00017/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

33/94-E, Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona,
exercici 1993. /CSC/. BOPC 15 (O i T).
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258-00018/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

05/95-A, Estacionaments urbans de Sant Adrià de Besòs, SA
(EUSABS), exercici 1993. /CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00019/04
Procediment relatiu als informes de fiscalització

18/95-A i 30/94-A, sobre GRAMEPARK, SA, exercici 1994 i
Escorxador Sabadell, SA, exercici 1993. /CSC/. BOPC 15 (O
i T).

258-00020/04
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

06/95-B, sobre l’Ajuntament del Pla del Penedès, exercici
1994. /CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-0001/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

11/95-A sobre la Societat Municipal d’Habitatge de
Terrassa, SA, exercici 1993. /CSC/. BOPC 15 (O i T).

258-00002/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

03/95-B sobre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
exercicis 1991-1992-1993. /CSC/. BOPC 16 (O i T).

258-00003/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

03/94-B sobre l’Ajuntament de Gavà, exercici 1993. /CSC/.
BOPC 16 (O i T).

258-00004/05
Procediment relatiu a l’Informe sobre el

Compte general de les corporacions locals corresponent a
l’exercici del 1993. /CSC/. BOPC 18 (O i T).

258-00005/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

34/95-A sobre Promocions Urbanes de Rubí, SA
(PROURSA), exercici 1994. /CSC/. BOPC 39 (O i T).

4. INFORMACIÓ

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT IN-
TERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Parlament contra la Llei Orgànica 5/1987, del 30 de juliol,
de Delegació de Facultats de l’Estat a les Comunitats
Autònomes en relació amb els Transports per Carretera i
Cable (Resolució 135/II: BOPC 222/II, 11375, 226/II,
11746, i 229/II, 11865). BOPC 227/II (AC i ALFP); 229/II
(Rect.).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Parlament de Catalunya contra la Ley 24/1988, de 28 de
Julio, del Mercado de Valores (Resolució 16/III: BOPC 19/
IV, 1072). BOPC 19/IV (AC i ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Parlament de Catalunya contra la Ley 32/1988, de 10 de
Noviembre, de Marcas (Resolució 37/III: BOPC 38/IV,
2699). BOPC 41/IV (AC i ALFP); 43/IV (Rect.).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Parlament de Catalunya contra la Ley 39/1988, de 28 de

Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (Resolució
50/III: BOPC 53/IV, 3409). BOPC 53/IV (AC); 55/IV
(ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei
orgànica 5/1992, del 29 d’octubre, de regulació del
tractament automatitzat de les dades de caràcter personal
(Resolució 56/IV: BOPC 75/IV, 4692). BOPC 75/IV (AC);
75/IV (ALFP); 78/IV (Rect.).

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT IN-
TERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALU-
NYA

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Govern de l’Estat contra la Llei de Regulació del Transport
de Viatgers per Carretera mitjançant Vehicles de Motor.
BOPC 224/II (AC i ALFP); 245/II (ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Parlament contra la Llei 16/1987, del 30 de juliol,
d’Ordenació dels Transports Terrestres (Resolució 135/II:
BOPC 222/II, 11375, i 229/II, 11865). BOPC 227/II (AC i
ALFP); 229/II (Rect.).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Govern de l’Estat contra la Llei Reguladora de
l’Administració Hidràulica de Catalunya. BOPC 239/II (AC
i ALFP); 252/II (ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Govern de l’Estat contra la Llei d’Incompatibilitats del
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat.
BOPC 257/II (AC); 258/II (ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat per
cinquanta-quatre senadors contra la Llei per la qual
s’estableixen els Criteris de Finançament del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya i les Bases per a la Selecció,
la Distribució i el Finançament de les Obres i els Serveis a
incloure-hi. BOPC 258/II (AC); 6/III (ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Govern de l’Estat contra la Llei per la qual s’estableixen els
Criteris de Finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya i les Bases per a la Selecció, la Distribució i el
Finançament de les Obres i els Serveis a incloure-hi. BOPC
258/II (AC); 6/III (ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Govern de l’Estat contra la Llei 13/1988, del 31 de
Desembre, de Pressupost de la Generalitat de Catalunya i de
les Seves Entitats Autònomes i de les Entitats Gestores de la
Seguretat Social per al 1989. BOPC 67/IV (AC); 78/IV
(ALFP).

Recurs d’inconstitucionalitat núm. 433/94,
plantejat pel president del Govern respecte a la Llei 12/1993,
del 4 de novembre, de creació de l’Institut per al
Desenvolupament i la Promoció de les Comarques de l’Ebre.
BOPC 201/IV (AC); 221/IV (ALFP).

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a les
lleis 5/1987, del 4 d’abril, de règim provisional de les
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competències de les diputacions provincials, i 23/1987, del
23 de desembre, d’obres i serveis municipals i provincials.
BOPC 29/IV (AC); 32/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2567/92,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
respecte a les Lleis 5/1987, del 4 d’abril, del règim
provisional de les competències de les diputacions
provincials catalanes, 23/1987, del 23 de desembre, d’obres
i serveis municipals i provincials, i 13/1988, del 31 de
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 1989. BOPC 58/IV (AC); 62/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1404/93,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte a les lleis 5/1987, del 4 d’abril, de règim provisional
de les competències de les Diputacions Provincials, i 23/
1987, del 23 de desembre, per la qual s’estableixen els
criteris de finançament del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya. BOPC 127/IV (AC); 131/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2140/93,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte al Decret legislatiu 1/1990, del 12 de juliol, pel qual
s’aprova el Text redós dels textos legals vigents a Catalunya
en matèria urbanística, i el text redós de la Llei sobre el
règim del sòl i ordenació urbana, aprovat pel Reial decret
1346/1976, del 9 d’abril. BOPC 141/IV (AC i ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2607/93,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte a les lleis 5/1987, del 4 d’abril, del règim
provisional de les competències de les diputacions
provincials, i 23/1987, del 23 de desembre, per la qual
s’estableixen els criteris de finançament del Pla únic d’obres
i serveis de Catalunya. BOPC 147/IV (AC); 153/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2752/93,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte a les lleis 5/1987, del 4 d’abril, del règim
provisional de les competències, i 23/1987, del 23 de
desembre, per la qual s’estableixen els criteris de
finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
BOPC 150/IV (AC); 153/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 71/94,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
respecte a les lleis 7/1985, del 2 d’abril, de bases de règim
local, i 17/1985, del 23 de juliol, de la funció pública de
l’Administració de la Generalitat. BOPC 190/IV (AC); 195/
IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 565/94,
plantejada per la Secció Tercera de la Sala Tercera del
Tribunal Suprem, respecte a la disposició addicional
segona, núm. 1, de la Llei del Parlament de Catalunya 17/
1985, del 13 de juliol, sobre administració hidràulica de
Catalunya. BOPC 212/IV (AC); 215/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 4197/94,
plantejada pel Jutjat de Primera Instància núm. 16 de
Barcelona respecte a la Llei 7/1991, del 27 d’abril, de
filiacions. BOPC 302/IV (T); 310/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 399/95,
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en relació amb els articles 9.1.a) i 10.2.c) de la
Llei del Parlament de Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, sobre
règim provisional de les competències de les diputacions
provincials, i de l’article 2, apartats 1.c), 2 i 3, de la Llei del
Parlament de Catalunya 23/1987, del 23 de desembre,
modificat per la disposició addicional 21.2 de la Llei 13/
1988, del 31 de desembre. BOPC 310/IV (T); 317/IV
(ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1918/95,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
respecte a les Lleis 5/1987, del 4 d’abril, del règim
provisional de les competències de les diputacions
provincials i 23/1987, del 23 de desembre, per la qual
s’estableixen els criteris de finançament del Pla únic d’obres
i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la
distribució i el finançament de les obres i els serveis a
incloure-hi. BOPC 347/IV (AC); 353/IV (ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2333/95,
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, respecte als articles 9.1.a) i 10.2.c) de la Llei del
Parlament de Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, sobre règim
provisional de les competències de les diputacions
provincials, i a l’article 2, apartats 1.c), 2 i 3, de la Llei del
Parlament de Catalunya 23/1987, del 23 de desembre,
modificat per la disposició addicional 21.2 de la Llei 13/
1988, del 31 de desembre. BOPC 353/IV (AC); 355/IV
(ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2722/95,
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, respecte als articles 9.1.a) i 10.2.c) de la Llei de
Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, sobre règim provisional de
les competències de les diputacions provincials, i a l’article
2, apartats 1.c), 2 i 3, de la Llei de Catalunya 23/1987, del 23
de desembre, modificat per la disposició addicional 21.2 de
la Llei 13/1988, del 31 de desembre. BOPC 358/IV (AC);
362/IV (ALFP).

382-00001/05
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 3864/95

plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa-
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, respecte a l’article 12 de la Llei de Catalunya 5/
1987, del 4 d’abril, sobre règim provisional de les
competències de les diputacions provincials. BOPC 25
(AC); 42 (Rect.).
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