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sió de crèdits a les explotacions agràries que han
sofert danys causats per les tempestes caigudes al
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ció d’una guia de turisme rural a Catalunya (Tram.
250-01025/05). Presentació. 14589

Proposició no de llei per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes un informe de
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en el terme municipal d’Abrera (Baix Llobregat)
(Tram. 250-01038/05). Presentació. 14594

Proposició no de llei sobre la
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1994 i del 24 de juliol de 1995 del Ministeri d’Educa-
ció i Ciència, pel que fa a l’especialitat d’educació
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució
d’actuació davant les Corts Gene-
rals

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentadar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei orgànica de mo-
dificació de l’article 2 de la Llei 1/1996, del 22 de
març, 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
(Tram. 270-00013/05). Text presentat. 14599
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
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Consell Executiu sobre la situació econòmica i fi-
nancera de l’Administració de la Generalitat (Tram.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de peatges a les
autopistes catalanes (Tram. 302-00111/05). Pre-
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’educació especial (Tram.
302-00112/05). Presentació. 14601

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lacions. Trasllat al període de
sessions següent. 14602

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la medicina legal o forense a Catalunya (Tram. 300-
00255/05). Presentació. 14602

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la situació de les finances de la Generalitat (Tram.
300-00256/05). Presentació. 14602

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunica-

cions dels òrgans de la cambra

Instruccions de la Mesa relatives als
treballs de les ponències. 14603

4.45. Composició dels òrgans de la cam-
bra

Composició de la Comissió de Política
Territorial. Substitució d’un diputat. 14603

4.50. Compliment de resolucions i de
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Control del compliment de la Moció
43/V del Parlament de Catalunya, sobre la política
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49/V del Parlament de Catalunya, sobre la funció
pública (Tram. 340-00154/05). Informe relatiu al
compliment de la Moció. 14605

Control del compliment de la Resolu-
ció 237/V del Parlament de Catalunya, sobre la
millora dels serveis ferroviaris a les comarques de
l’Ebre (Tram. 340-00231/05). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 14606

Control del compliment de la Resolu-
ció 234/V del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció de la variant de la carretera C-255, de
la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) (Tram. 340-
00232/05). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 14607

Control del compliment de la Resolu-
ció 229/V del Parlament de Catalunya, sobre la
variant de la carretera C-149, de la Valldan, de
Berga (Tram. 340-00233/05). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 14607

Control del compliment de la Resolu-
ció 230/V del Parlament de Catalunya, sobre la re-
paració de la carretera C-1411 al punt quilomètric
48,3 (Tram. 340-00234/05). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 14607

4.53. Compareixences i sessions infor-
matives en les comissions

4.53.10. Sessions informatives de mem-
bres del Govern

Sessió informativa del conseller de
Sanitat i Seguretat Social davant la Comissió de
Política Social, per a informar sobre la situació ac-
tual de la Quinta de Salut l’Aliança (Tram. 355-
00023/05). Substanciació. 14607

4.53.15. Compareixences d’autoritats, de
funcionaris i d’altres persones

Compareixença de les entitats sig-
nants del Manifest 96 pels drets de les persones
amb discapacitats davant la Comissió de Política
Social (Tram. 357-00176/05). Substanciació. 14608

Compareixença del conseller de Ben-
estar Social davant la Comissió de Política Social,
perquè informi sobre el contingut i l’aplicació del
Decret 394/1996, de 12 de desembre, pel qual s’es-
tableix el règim de contraprestacions dels usuaris
en la prestació de serveis socials (Tram. 357-
00212/05). Retirada de la sol·licitud. 14608

Compareixença dels consellers de
Sanitat i Seguretat Social i d’Economia i Finances
davant la Comissió de Política Social, perquè infor-
min sobre els principis acordats amb el Govern de
l’Estat en relació amb el finançament i el dèficit de
la sanitat a Catalunya (Tram. 357-00238/05). Re-
buig de la sol·licitud. 14608

Compareixença de l’Associació Cata-
lana d’Institucions Concertades d’Assistència Públi-
ca en Salut Mental (Acsam) davant la Comissió de
Política Social, perquè informi sobre la problemàti-
ca de la salut mental a Catalunya (Tram. 357-
00243/05). Acord sobre la sol·licitud. 14608

Compareixença del Fòrum d’iniciati-
ves assistencials i de gestió en salut mental a
Catalunya davant la Comissió de Política Social,
perquè informi sobre la problemàtica de la salut
mental a Catalunya (Tram. 357-00244/05). Acord
sobre la sol·licitud. 14608

Compareixença de la Unió Catalana
d’Hospitals davant la Comissió de Política Social,
perquè informi sobre la problemàtica de la salut
mental a Catalunya (Tram. 357-00245/05). Acord
sobre la sol·licitud. 14608
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Compareixença de la Federació
d’Asssociacions de Familiars de Malalts Mentals de
Catalunya davant la Comissió de Política Social,
perquè informi sobre la problemàtica de la salut
mental a Catalunya (Tram. 357-00246/05). Acord
sobre la sol·licitud. 14609

Compareixença del Consorci Hospita-
lari de Catalunya davant la Comissió de Política
Social, perquè informi sobre la problemàtica de la
salut mental a Catalunya (Tram. 357-00252/05).
Acord sobre la sol·licitud. 14609

Compareixença del conseller d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme i del president del
Consejo de Seguridad Nuclear davant la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, perquè in-
formin sobre el desmantellament de la central nu-
clear Vandellòs I (Tram. 357-00253/05). Sol·licitud i
tramesa a la Comissió. 14609

Compareixença del conseller de Medi
Ambient davant la Comissió corresponent, perquè
informi dels estudis tècnics relatius al possible dipò-
sit controlat de residus especials de Cardona
(Bages) (Tram. 357-00254/05). Sol·licitud i tramesa
a la Comissió. 14609

Compareixença dels representants de
l’Associació Empresarial Química de Tarragona
(AEQT) davant la Comissió d’Estudi de la Revisió
i l’Aplicació del Pla de Seguretat de les Químiques
de Tarragona (Plaseqta) (Tram. 357-00255/05).
Substanciació. 14609

Compareixença dels autors del Pla
Delta XXI: «Directrius per a la conservació i el des-
envolupament sostenible al Delta de l’Ebre», davant
la Comissió de Política Territorial (Tram. 357-
00261/05). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 14609

Compareixença del senyor Antoni Riu,
cap de la Prefectura provincial de Trànsit, davant la
comissió corresponent, perquè informi de les tas-
ques de regulació del trànsit i, concretament, pel
que fa a les autopistes (Tram. 357-00262/05). Sol·-
licitud i tramesa a la Comissió. 14610

4.70. Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern

4.70.05. Documentació tramesa en compli-
ment de lleis i altres normes

Acord d’autorització al Centre de Tele-
comunicacions de la Generalitat per a constituir una
societat anònima (Tram. 334-00052/05). Presenta-
ció. 14610

Informe de la comissió de seguiment
de les participacions públiques industrials, corres-
ponent a l’any 1996 (Tram. 334-00053/05). Presen-
tació. 14610

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Eleccions del Consell de Personal del
Parlament de Catalunya. Proclamació dels mem-
bres del Consell de Personal. Constitució del Con-
sell de Personal 14610

Jubilació d’una funcionària del Parla-
ment. 14611

Provisió temporal de dues places de
secretari/ària-transcriptor/a. Adscripció en comissió
de serveis de dos funcionaris del Parlament. 14611

Oferta pública d’ocupació 1997. 14612

Oposició per a proveir quatre places
de secretari/ària-transcriptor/a del Parlament de
Catalunya. Convocatòria. 14612

Oposició per promoció interna per a
proveir dues places de secretari/ària-transcriptor/a
del Parlament de catalunya. Convocatòria. 14615

Concurs - oposició lliure per a proveir
una plaça de lletrat/ada del Parlament de
Catalunya. Convocatòria. 14617

Oposició per promoció interna per a
proveir una plaça d’adjudant/a d’Arxiu del Parla-
ment de Catalunya. Convocatòria. 14627

Concurs de mèrits per a la provisió
d’una plaça d’administrador/a del SIAP del Parla-
ment de Catalunya. Convocatòria. 14631

4.90.15. Contractació

Concurs públic per a la contractació
del servei d’impressió i manipulació de les publica-
cions oficials del Parlament. Correcció d’errades de
publicació. 14632

 5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 14632

NOTA:

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de la renda mínima d’inserció
Tram. 200-00025/05

Correcció d’errades de publicació

Al BOPC 190

A la pàg. 14518. Article 9, apartat 3.

On diu: «...el diagnòstic de la situació personal i fami-
liar, si escau, la comprovació dels...»

Ha de dir: «...el diagnòstic de la situació personal i
familiar, i, si escau, la comprovació dels... »

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 367/V del Parlament de
Catalunya, de reconeixement a la tas-
ca de Ràdio Televisió Espanyola a
Catalunya com a contribució al procés
de normalització lingüística i al plura-
lisme informatiu
Tram. 250-00660/05, 250-00667/05 i 250-00714/
05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 24, 12.06.1997, DSPC-C 212

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 12 de juny de 1997, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre el manteniment dels llocs de tre-
ball relacionats amb les programacions en català i es-
pecífiques per a Catalunya de l’ens públic RTVE, de
Ràdio 4 i de Televisió Espanyola a Catalunya, presen-
tada pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-
EV), Tram. 250-00660/05, i l’esmena presentada pel G.
P. de Convergència i Unió (Reg. 15942), la Proposició
no de llei sobre el manteniment dels centres de produc-
ció i d’emissió de RTVE a Catalunya, presentada pel
diputat Sr. Josep Bargalló i Valls, juntament amb qua-
tre altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Tram. 250-00667/05, i la
Proposició no de llei sobre les perspectives de viabili-
tat del centre de producció de TVE a Catalunya i de
RNE a Catalunya, presentada pel diputat Sr. Josep
Maria Carbonell i Abelló, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Socialista al Parlament de Catalunya,
Tram. 250-00714/05.
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a expressar
al Govern de l’Estat el seu reconeixement a la tasca que
ha fet i fa Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) a
Catalunya, pel que fa a la seva contribució al procés de
normalització lingüística i al pluralisme informatiu, i,
en conseqüència, la necessitat de reforçar al màxim
l’activitat productiva de RTVE a Catalunya i,
específicament, les seves programacions en català.

Palau del Parlament, 12 de juny de 1997

El secretari El president de la Comissió
Josep Maria Salvatella i Suñer Antoni Dalmau i Ribalta

Resolució 368/V del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de di-
versos instituts d’educació secundària
a la comarca d’Osona
Tram. 250-00665/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 24, 12.06.1997, DSPC-C 212

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 12 de juny de 1997, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’inici urgent de les obres de cons-
trucció dels instituts d’educació secundària obligatòria
de Torelló i de Roda de Ter (Osona), presentada pel
diputat Sr. Magí Cadevall i Soler, juntament amb cinc
altres diputats del Grup Socialista al Parlament de
Catalunya, Tram.  250-00665/05.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Començar urgentment les obres de construcció dels
instituts d’educació secundària obligatòria de Torelló i
de Roda de Ter (Osona).

b) Avançar la data prevista per a la construcció de l’Ins-
titut de Taradell (Osona) i concretar-la d’acord amb les
necessitats.

c) Estudiar les modificacions necessàries en el Mapa
escolar per a solucionar la massificació d’alguns insti-
tuts de la comarca d’Osona.

Palau del Parlament, 12 de juny de 1997

El secretari El president de la Comissió
Josep Maria Salvatella i Suñer Antoni Dalmau i Ribalta
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Resolució 369/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’anticipació del ter-
cer curs d’educació secundària obliga-
tòria a diferents centres d’ensenya-
ment secundari
Tram. 250-00675/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 24, 12.06.1997, DSPC-C 212

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 12 de juny de 1997, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’anticipació del tercer curs d’edu-
cació secundària obligatòria a diferents centres d’ense-
nyament secundari, presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, Grup Socialista al Parlament
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV), Grup Mixt, el diputat
Sr. Josep Bargalló i Valls, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i el diputat Sr. Josep
Maria Francàs i Porti, del Grup Parlamentari Popular,
Tram. 250-00675/05.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter-
me la implantació del tercer curs d’educació secundà-
ria obligatòria (ESO) a tots els centres de secundària
que avancin, el curs 1997-1998 , la reforma, en les con-
dicions necessàries per tal de garantir la qualitat del
sistema educatiu.

Palau del Parlament, 12 de juny de 1997

El secretari El president de la Comissió
Josep Maria Salvatella i Suñer Antoni Dalmau i Ribalta

Resolució 370/V del Parlament de
Catalunya, per la qual es demana la
retirada de la moneda amb el retrat de
Felip V
Tram. 250-00727/05

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 24, 12.06.1997, DSPC-C 212

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 12 de juny de 1997, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei per la qual es demana la retirada de la
moneda amb el retrat de Felip V, presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, Tram. 250-
00727/05, i l’esmena presentada pel Grup Mixt (Regs.
15939 i 16035).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya demana al Govern que
faci les accions necessàries perquè sigui retirada la
moneda amb el retrat de Felip V, que la memòria histò-
rica del poble de Catalunya rebutja.

2. El Parlament de Catalunya desitja que, a l’espera
d’una moneda única per al conjunt de la Unió Europea,
les institucions monetàries de l’Estat espanyol fona-
mentin la seva inspiració en la divulgació de personat-
ges i episodis que hagin constituït un avenç en la his-
tòria de la humanitat en qualsevol camp.

Palau del Parlament, 12 de juny de 1997

El secretari El president de la Comissió

Josep Maria Salvatella i Suñer Antoni Dalmau i Ribalta

Resolució 375/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’actualització de la
legislació vigent sobre cooperativisme
Tram. 250-00947/05

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 24, 25.06.1997, DSPC-C 219

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
25 de juny de 1997, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre l’actualització de la legislació vigent
sobre cooperativisme, presentada pel Sr. Josep Maria
Rañé, juntament amb quatre altres diputats, del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya, Tram. 250-
00947/05.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar les
converses amb les organitzacions representatives del
moviment cooperatiu de Catalunya amb l’objectiu
d’analitzar la conveniència de procedir a l’actualització
de la legislació vigent sobre cooperativisme i, en cas de
considerar-ho adequat, el sentit d’aquesta.

Palau del Parlament, 25 de juny de 1997

El president en funcions
El secretari en funcions de la Comissió

Jaume Aligué i Escudé Julio Ariza Irigoyen
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Resolució 376/V del Parlament de
Catalunya, de promoció de la institució
del Síndic de Greuges per mitjà de les
emissores de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió
Tram. 250-00864/05

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió i de les Empre-
ses Filials
Sessió núm. 15, 27.06.1997, DSPC-C 221

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE L’ACTUACIÓ

DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I DE

LES EMPRESES FILIALS

La Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials, en sessió tinguda el dia 27 de juny de
1997, ha estudiat el text de la Proposició no de llei so-
bre la incorporació dintre de la programació de les
emissores de la Generalitat d’un espai periòdic que pro-
mogui la figura del Síndic de Greuges, presentada pel
diputat Sr. Joan Oliart, del G. Socialista al Parlament de
Catalunya, juntament amb set altres diputats del G.
Socialista al Parlament de Catalunya, Tram. 250-
00864/05, i les esmenes presentades pel G. P. Popular
(Reg. 18327) i pel G. P. de Convergència i Unió (Reg.
18456).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya considera recomanable i
necessari que el Consell d’Administració de la Corpo-
ració Catalana de Ràdio i Televisió inclogui programes
destinats a donar a conèixer la institució del Síndic de
Greuges i les seves activitats per mitjà de les emissores
de la Corporació, fent especial referència a la seva fun-
ció de defensa dels drets fonamentals i les llibertats
públiques dels ciutadans.

Palau del Parlament, 27 de juny de 1997

El secretari El president de la Comissió
Jaume Aligué i Escudé Xavier Guitart i Domènech
Resolució 377/V del Parlament de
Catalunya, sobre la recepció correcta
de tots els canals de televisió emesos
per ones terrestres al municipi de
Vilanova del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00936/05

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió i de les Empre-
ses Filials
Sessió núm. 15, 27.06.1997, DSPC-C 221

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE L’ACTUACIÓ

DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I DE

LES EMPRESES FILIALS

La Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials, en sessió tinguda el dia 27 de juny de
1997, ha estudiat el text de la Proposició no de llei so-
bre sobre la recepció correcta de tots els canals de te-
levisió emesos per ones terrestres al municipi de
Vilanova del Vallès (Vallès Oriental), presentada pel G.
Mixt, Tram. 250-00936/05, i l’esmena presentada pel
G. P. de Convergència i Unió (Reg. 19590).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions necessàries davant els responsables de les xar-
xes de difusió per a garantir a tots els habitants de
Vilanova del Vallès (Vallès Oriental) la recepció correc-
ta de tots els canals de televisió emesos per ones terres-
tres, i especialment els que depenen de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió.

Palau del Parlament, 27 de juny de 1997

El secretari El president de la Comissió
Jaume Aligué i Escudé Xavier Guitart i Domènech
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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
del projecte de construcció d’un nou
centre d’assistència primària al sector
Torrent Ballester, a Viladecans (Baix
Llobregat)
Tram. 250-00929/05

Retirada

Retirada en la sessió núm. 24 de la Comissió de Polí-
tica Social, tinguda el dia 25.06.1997 (DSPC-C 219).

Proposició no de llei sobre la millora i
l’ampliació de les prestacions del La-
boratori Comarcal de Salut Pública de
la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 250-00937/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 24, tinguda el dia 25.06.1997 (DSPC-C 219).

Proposició no de llei sobre l’expropia-
ció i la rehabilitació de l’església pre-
romànica de Santa Maria de Matadars,
al Pont de Vilomara i Rocafort (Bages)
Tram. 250-00941/05

Retirada

Retirada pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(Reg. 19939).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
01.07.1997.
Proposició no de llei sobre el traspàs a
la Generalitat del complex escolar Ca-
pità Masip
Tram. 250-00959/05

Retirada

Retirada pel G. P. Popular (Reg. 20426).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
01.07.1997.

2.20. INTERPEL.LACIONS

Interpel·lacions

Decaïments per finiment del període

N. de la R.: Les interpel·lacions que han decaigut per
finiment del període es relacionen a la secció 3.25.15
del BOPC 192.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la problemàtica del sector lleter a
Catalunya
Tram. 300-00151/05

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
01.07.1997.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei per la qual es regu-
len els jurats populars de contractació
administrativa
Tram. 202-00092/05

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 20155 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ridao i Martín, diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), i d’acord
amb allò que preveu l’article 106 i concordants del
Reglament de la Cambra, conjuntament amb la signa-
tura dels Diputats corresponents, presenta la següent
Proposició de Llei per la que es regulen els Jurats po-
pulars de contractació administrativa.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 149.1 18a de la Constitució Espanyola atribu-
eix a l’Estat competència exclusiva per a promulgar la
legislació bàsica sobre contractació administrativa. De
conformitat amb aquesta previsió constitucional, el le-
gislador estatal va procedir a redactar una nova llei, la
Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Ad-
ministracions Públiques, no només per adequar-se a
aquell mandat constitucional, sinó també per operar un
canvi en la denominació i els seus continguts més ajus-
tat a les noves circumstàncies i al nou model d’organit-
zació territorial de l’estat i als pregons canvis tècnics,
econòmics i jurídics que feien de la legislació anterior
un marc legal insuficient per a regular satisfactòriament
els contractes administratius.

L’Exposició de Motius d’aquesta norma ja deixa sentat
que la vocació de la llei no és necessàriament la
d’abarcar tota la normativa de la contractació pública
de manera uniforme, sinó recollir un comú denomina-
dor substantiu que asseguri, en condicions d’igualtat,
els interessos generals de tots els ciutadans, bo i reco-
neixent, al mateix temps, el dret de les comunitats au-
tònomes a introduir en la regulació de la matèria, les
peculiaritats que les seves competències els permeti,
així com els aspectes que l’experiència obtinguda du-
rant la vigència de les institucions pròpies del seu au-
togovern.

En aquest sentit, resulta clar que el joc entre l’article
149.1.18a i l’article 10.1.2 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya configura un règim de concurrència segons
el qual correspon a l’Estat dictar la legislació bàsica
sobre la matèria de contractes administratius –referint-
se a totes les administracions públiques–, i a la Gene-
ralitat li correspon, en el marc de dita legislació bàsica
i, si s’escau, en els termes que ella estableixi, el desen-
volupament legislatiu i l’execució.

La jurisprudència constitucional ha ofert una ja conso-
lidada interpretació del règim aplicable a aquesta situ-
ació de distribució competencial. L’Estat pot establir
una regulació normativa uniforme d’una matèria per tal
d’assegurar un comú denominador normatiu, i ha de
definir prioritàriament les esmentades bases a través
d’una llei formal i, a més, ha de fer constar de manera
expressa quins precedents d’aquella llei tenen el caràc-
ter de bàsics. Es tracta del concepte formal material de
les bases, que, correlativament, permet que la compe-
tència normativa de la comunitat autònoma aparegui
considerada amb el simple límit negatiu de respectar –
no de contradir– les bases, però sense que aquestes
imposin unes directrius per al seu desplegament. I en
aquest sentit s’hi ha pronunciat la Comissió Jurídica
Assessora, en un dictamen sobre l’aplicabilitat a la con-
tractació de l’Administració local de Catalunya d’algu-
nes de les previsions de la Llei 13/1995.

Una vegada determinada la competència de la Genera-
litat, cal destacar que aquesta llei parteix, precisament,
d’un dels aspectes que s’han revelat a partir de l’expe-
riència acumulada és la necessitat de garantir plena-
ment la transparència de la contractació administrativa
com a mitjà per a garantir l’objectivitat de l’activitat
administrativa i el respecte als principis d’igualtat, no
discriminació i lliure concurrència.

En aquest sentit, certament, la nova llei de contractes de
les administracions públiques introdueix un conjunt de
mesures com les normes de publicitat de licitacions i
adjudicacions, a les que en gran part ha servit també de
fonament la normativa comunitària, la regulació més
exhaustiva de les causes que constitueixen prohibició
de contractar i determinants de la suspensió de classi-
ficacions i, la creació d’un registre de contractistes i,
sobretot, la nova configuració que es dóna a l’actual
Registre de Contractes, al que es dota expressament de
caràcter públic i que permet a tots els interessats un
exacte coneixement de tots els contractes celebrats per
les administracions públiques i el de les empreses amb
les que se celebrin. Aquest darrer instrument, del que ja
s’ha dotat la Generalitat, sota la tutela de la Junta Con-
sultiva de Contractació, constitueix un avenç substan-
cial en aquesta matèria respecte de la situació anterior.

Tanmateix, com sigui que en el sistema democràtic, la
transparència en l’aplicació dels fons públics constitu-
eix un dels objectius fonamentals a establir en les rela-
cions entre administradors públics i administrats, al
mateix temps que una garantia de regularitat en el fun-
cionament de les administracions, la present llei pretén
reforçar al màxim els principis de transparència, igual-
tat i lliure concurrència en la contractació de la Gene-
ralitat de Catalunya. La present llei es proposa ampli-
ar al conjunt de la societat catalana, degudament articu-
lada, la seva presència i intervenció en garantia d’aque-
lla transparència, de manera que això repercuteixi en la
normal valoració dels processos administratius, en
l’economia d’aplicació dels recursos públics i, com a
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conseqüència del control social, en l’eficàcia i transpa-
rència de l’activitat administrativa en l’ordre econòmic.
I aquest reforç es fa absolutament necessari quan, com
és sabut, subsisteixen les situacions irregulars en què la
manca de transparència en les licitacions públiques i la
corrupció encara està malauradament present, com
s’han encarregat de denunciar alguns sectors empresa-
rials.

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE 1

Les associacions constituïdes i registrades a l’empara
de la vigent legislació en matèria d’associacions de
Catalunya, podran inscriure’s en la condició de jurats
de contractació administrativa i als efectes d’informa-
ció i presència en els processos d’adjudicació i contrac-
tació d’obres i serveis públics depenents de la Genera-
litat de Catalunya.

ARTICLE 2

El Departament d’Economia i Finances de la Genera-
litat de Catalunya establirà el Registre i l’oficina de
recepció d’inscripció per a jurats ciutadans de contrac-
tació administrativa així com el procediment d’infor-
mació a associacions i entitats per a possibilitar el seu
coneixement i seguiment de la contractació administra-
tiva.

ARTICLE 3

Les Associacions, entitats i organitzacions a què es re-
fereix l’article primer podran elegir, de conformitat
amb la seva naturalesa i finalitats, els àmbits d’interès
que li siguin propis en la contractació administrativa i
comunicaran les persones a les que acreditin com a re-
presentants en els processos de contractació.

ARTICLE 4

Els jurats populars de contractació administratius dis-
posaran de la documentació relativa a l’acte objecte de
contractació i podran fer acte de presència en la Taula
de Contractació corresponent, podent fer arribar les
seves consideracions al President de la Taula, al Con-
seller d’Economia i Finances i a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Tots els efectes econòmics que derivin de l’aplicació
d’aquesta llei no tindran conseqüències econòmiques
fins l’any vinent.

DISPOSICIÓ FINAL

S’autoritza al Govern per a instrumentar i desplegar
reglamentàriament aquesta Llei.

Palau del Parlament, onze de maig de mil nou-cents
noranta-set

Joan Ridao i Martín, Josep Lluís Carod-Rovira, Jordi
Portabella i Calvete, Josep Bargalló i Valls, Ernest
Benach i Pascual
3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la creació
de l’institut de medicina legal a la pro-
víncia de Tarragona
Tram. 250-00973/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPS, del 30 de juny de
1997

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20200)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a agilitzar els tràmits oportuns per tal d’establir, amb
caràcter d’experiència pilot, serveis comuns de Medi-
cina Legal a l’àmbit de Tarragona i de Lleida.»

Proposició no de llei sobre l’estació
depuradora d’aigües residuals de
Montblanc-l’Espluga de Francolí (Con-
ca de Barberà)
Tram. 250-01010/05

Presentació: Sr. Josep Bargalló i Valls,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 19918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló i Valls, Jordi Ausàs i Coll,
Ernest Benach i Pascual, Josep-Lluís Carod-Rovira,
Jordi Portabella i Calvete, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya

Document/proposta: Proposició no de llei sobre
l’EDAR de Montblanc-L’Espluga de Francolí.

Les previsions de depuració d’aigües residuals urbanes
als nuclis de Montblanc i de l’Espluga de Francolí pas-
sen, actualment, per una sola estació depuradora con-
junta, situada al terme de Montblanc, i una conducció
que hi aporti les aigües residuals de l’Espluga de Fran-
colí.

Aquesta instal·lació conjunta suposa eliminar qualsevol
aportació d’aigües al curs del Francolí entre l’Espluga
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i Montblanc, sense tenir en compte que, actualment, i
malgrat que les condicions de depuració no són les idò-
nies, aquestes aigües són aprofitades per les comunitats
de regants d’ambdues poblacions, en ús d’uns drets
històrics reconeguts des de temps immemorial. Cal te-
nir present que alguna de les comunitats de regants
afectades data del segle XIII. L’actual regulació
d’aquests regs s’ha de situar en el context d’un major
consum d’aigua per part de la població, en detriment de
la disponible per a l’agricultura, alhora que en una
major exigència de salubritat i un règim jurídic de con-
cessions molt més elaborat.

Convé doncs, que la necessària depuració d’aigües no
es vegi com un obstacle a la també necessària garantia
d’aportació d’aigües per a l’agricultura, que respecti
drets històrics.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Per aquests motius el Parlament de Catalunya insta el
Govern a:

1. Iniciar un diàleg amb les comunitats de regants de
Montblanc i de l’Espluga de Francolí, i els respectius
ajuntaments, a fi d’avaluar el cabal mínim que garantei-
xi una disponibilitat d’aigua per a reg similar a l’actual.

2. Estudiar els procediments necessaris per tal d’ade-
quar el règim jurídic de les comunitats de regants al que
suposa una concessió d’aprofitament d’aigües depura-
des.

3. Estudiar les possibles alternatives d’ubicació i de
noves instal·lacions de depuració no conjuntes als ter-
mes municipals de l’Espluga de Francolí i de
Montblanc que facin possible el manteniment dels ca-
bals necessaris per al manteniment de l’ús agrícola a les
hortes del Francolí.

Palau del Parlament, 10 de juny 1997

Josep Bargalló i Valls, Jordi Ausàs i Coll, Ernest
Benach i Pascual, Josep-Lluís Carod-Rovira, Jordi
Portabella i Calvete

Proposició no de llei sobre les compe-
tències per al nomenament de regis-
tradors i registradores de la propietat i
mercantils i per a legislar i reglamentar
en matèria d’oposicions i concursos
de trasllat
Tram. 250-01011/05

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 19920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ridao i Martín, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 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

L’Estatut de Catalunya estableix en el seu article 24.1
que els Registradors de la Propietat i Mercantil del seu
territori seran nomenats per la Generalitat, de conformi-
tat amb les lleis estatals. En l’exercici de les seves com-
petències exclusives, estableix l’article 25 del mateix
Estatut, correspon a la Generalitat, segons s’escaigui, la
potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció
executiva, inclosa la inspecció.

És una necessitat àmpliament sentida que la Generali-
tat disposi de competències no només en el nomena-
ment de Notaris sinó la capacitat –reconeguda estatu-
tàriament– de legislar i reglamentar en aquesta matèria,
tot regulant la pròpia normativa que hagi de regir opo-
sicions i concursos de trasllat que tinguin lloc en el seu
àmbit territorial.

El Tribunal Constitucional, en la pràctica, ha vingut a
substraure aquesta competència a la Generalitat a tra-
vés d’una doctrina tan restrictiva com incomprensible:
A través de la sentència 67/1983, de 22 de juliol, aquest
Alt Tribunal interpreta reservada al Govern Central
aquestes atribucions per mor del que disposa l’article
149.1.8, és a dir, la competència reservada a l’Estat
sobre l’«ordenació d’instruments i registres públics».
És a dir, es confon la reserva a l’Estat de l’ordenació
dels registres amb la competència per al nomenament
dels registradors i, més recentment, a través d’una altra
sentència que declara ajustat constitucionalment l’arti-
cle 36 del Reglament Hipotecari, també amb la capaci-
tat per a determinar la llengua en què s’han de redactar
obligatòriament els assentaments i inscripcions
registrals, que hauria de restar en mans de la Generali-
tat. En aquest punt convé tenir present el que el propi
Tribunal Constitucional, a través de la STC 74/1989, de
24 d’abril, va deixar sentada la competència exclusiva
de la Generalitat per a regular els usos lingüístics en el
seu territori. Reconeix el Tribunal Constitucional que
«de la redacció de les escriptures en català no es deri-
va conseqüència de cap mena que sigui rellevant pel
règim jurídic de la naturalesa i del contingut de les es-
criptures públiques, ni per a la disciplina dels requisits
i de les condicions de validesa i eficàcia de les matei-
xes, que no resulta de cap manera afectada».

Per tot el que s’exposa, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat la competència
per al nomenament dels Registradors i Registradores de
la Propietat i Mercantils, i per legislar i reglamentar en
matèria d’oposicions i concursos de trasllat que tinguin
lloc en el seu territori.

Palau del Parlament, onze de juny de mil nou-cents
noranta-set.

Joan Ridao i Martín, Josep Lluís Carod-Rovira, Jordi
Portabella i Calvete, Josep Bargalló i Valls, Francesc
Ferrer i Gironès
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Proposició no de llei sobre les compe-
tències per al nomenament de notaris
i notàries i per a legislar en matèria
d’oposicions i concursos de trasllat
Tram. 250-01012/05

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 19921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

Joan Ridao i Martín, Diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 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

L’Estatut de Catalunya estableix en el seu article 24 que
els Notaris seran nomenats per la Generalitat de confor-
mitat amb les lleis de l’estat. Aquesta previsió estatutà-
ria té el seu antecedent en l’etapa de la Generalitat re-
publicana, quan l’Estatut de Núria establí en el seu ar-
ticle 12 la competència de la Generalitat en la designa-
ció de Notaris, oposicions i concursos de trasllats, ha-
bilitació estatutària que una vegada conferida va donar
lloc al Decret de traspàs de serveis de 7 de juny de 1933
i regulada pel Decret de 7 d’agost de 1933, posterior-
ment reformat el 4 de juliol de 1936.

És una necessitat àmpliament sentida que la Generali-
tat tingui competències no només en el nomenament de
Notaris sinó la capacitat de legislar i reglamentar, tot
regulant la pròpia normativa que hagi de regir oposici-
ons i concursos que tinguin lloc en el seu territori. El
Tribunal Constitucional ha vingut, en la pràctica, a
substraure aquesta competència a la Generalitat a tra-
vés de la sentència 67/1983, de 22 de juliol. La inter-
pretació restrictiva que reservaria el terme Estat per a
designar el «Govern central» –formulació continguda
a la Constitució en aquest punt– no s’ajusta a la reali-
tat plurinacional i al model d’organització territorial de
l’estat consagrat per la pròpia Constitució. Endemés,
l’Estat només es reserva segons l’article 149.1.8
l’«ordenació d’instruments i registres públics» i si la
Llei i el Reglament Notarial han de ser aplicables a tot
l’Estat, la competència exclusiva de Catalunya en opo-
sicions i concursos abastarà la normatització dels ma-
teixos, proposant unes condicions precises.

Per tot el que ha quedat exposat es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat la competència
per al nomenament dels Notaris i Notàries, i per legis-
lar i reglamentar en matèria d’oposicions i concursos de
trasllat que tinguin lloc en el seu territori.

Palau del Parlament, onze de juny de mil nou-cents
noranta-set

Joan Ridao i Martín, Josep Lluís Carod-Rovira, Jordi
Portabella i Calvete, Josep Bargalló i Valls, Francesc
Ferrer i Gironès

Proposició no de llei sobre l’atorga-
ment d’escriptures en llengua catalana
Tram. 250-01013/05

Presentació: Sr. Francesc Ferrer i Giro-
nès, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 19925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Ferrer i Gironès, diputat elegit per la circum-
scripció de Girona, adscrit al Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, a l’empara del regla-
ment de la Cambra formula una Proposició No de Llei
sobre el capteniment en l’atorgament d’escriptures en
llengua catalana.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa temps que els ciutadans de Catalunya, quan a l’em-
para de la legislació vigent demanen que les escriptu-
res siguin en llengua catalana, solen tenir problemes
davant de les oficines notarials perquè son discriminats
negativament, gairebé sempre en tardança a l’hora de
fer el document, i algunes vegades fins i tot per un so-
brepreu en els honoraris.

Els anys que fa que ha estat proclamada la Constitució
i l’Estatut d’Autonomia no ha estat pas suficient per
resoldre amb normalitat les notaries, ja sigui perquè
existeix molta mobilitat notarial o perquè no hi ha vo-
luntat de fer realitat que la llengua pròpia de Catalunya
és el català. Les queixes que hi ha permanentment so-
bre aquesta discriminació negativa no han estat sufici-
ents, ni perquè el Govern de la Generalitat garanteixi
als ciutadans els seus drets, ni perquè els funcionaris
públics notarials hagin estat capaços d’organitzar-se
adientment.

La realitat, la praxi diària, ens diu que amb promulga-
ció de lleis no farem pas res, desprès dels anys que fa
que les normes legals ja estat dictades. I per altra ban-
da, cal tenir en compte que els ciutadans que van a les
oficines notarials, en general no es consideren amb
prou força com per imposar i exigir als funcionaris
notarials els seus drets lingüístics.

Aquí tenim un cas que les sancions haurien de ser l’úni-
ca forma de resoldre la qüestió, atès que si uns homes
de lleis, que apliquen la llei cada dia, en quan fa refe-
rència als drets lingüístics en passen solemnement, això
vol dir que paraules com «foment», «invitació», «sug-
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geriment» i altres que només s’apliquen per la llengua
catalana, son fal·làcies. Però, com que sembla que exis-
teixen grups ideològics molt recalcitrants a aplicar san-
cions, quan es tracta de la llengua catalana, cosa que no
ho són per la llengua castellana, cal pensar que no hem
d’anar pel camí de les sancions, però si del premi o de
la bonificació.

Avui, els ciutadans que a casa del Notari exigeixen i
sol·liciten l’atorgament dels documents en llengua cata-
lana, saben que tenen dificultats, i un perjudici, com a
mínim en el temps. En conseqüència, cal que la Gene-
ralitat compensi a aquests ciutadans que passen pel
calvari de ser discriminats lingüísticament a casa seva
mateix. I per això potser seria un camí, ja que als cul-
pables no se’ls pot sancionar, que almenys se’ls com-
pensi a l’hora de satisfer els impostos. Per exemple,
seria un

camí molt pràctic i útil, que totes aquelles ciutadanes o
ciutadans que atorguin una escriptura en llengua cata-
lana puguin obtenir una bonificació, atorgat pel Govern
de la Generalitat sobre la quota de l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documen-
tats. Atès que estadísticament els instruments públics
computats pels imports de les operacions tenen una fre-
qüència majoritària entre determinades xifres, seria
convenient que aquesta bonificació sobre la quota fas
escalonada afavorint el primer tram i progressivament
reduint els trams superiors.

Si aquesta bonificació fos possible seria l’única manera
de que els notaris de Catalunya finalment es posessin
en evidència, ja que els ciutadans de Catalunya
majoritàriament exigirien la llengua catalana, sense tar-
dances, ni amb les excuses que al Registre de la Propi-
etat no és vàlid en català.

Si el Govern de la Generalitat creu fermament en la
veritable normalització, només mitjançant accions de
foment, i de suport, finalment podrem guanyar. I tots
aquells diputats que pensen que la llengua catalana no
es pot normalitzar amb sancions, estem segurs que tro-
baren perfecte que mitjançant premis a favor dels ciu-
tadans que han de patir als incomplidors dels drets lin-
güístics ho estimin políticament correcte vers la norma-
lització.

Per tot això, formulem la següent Proposició No de Llei

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que decreti una bonificació o desgravació, si
s’escau amb escalonat progressiu, a favor de les perso-
nes físiques i en funció de la quota de l’Impost de
Transmissions i Actes Jurídics Documentats que gravin
aquelles escriptures que siguin presentades per a la seva
liquidació de l’impost i hagin estat atorgades d’una
manera sencera i integra en llengua catalana.»

Palau de la Generalitat, 23 de maig de 1997

Francesc Ferrer i Gironès, Joan Ridao i Martín, Josep
Bargalló i Valls, Jordi Portabella i Calvete, Josep-Llu-
ís Carod-Rovira
Proposició no de llei sobre la protec-
ció arquitectònica de les masies
Tram. 250-01014/05

Presentació: Sr. Francesc Ferrer i Giro-
nès, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 19928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

El subscrit Francesc Ferrer i Gironès, diputat elegit per
la circumscripció de Girona, adscrit al grup parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, a l’empara
del reglament de la cambra, i amb les signatures perti-
nents, formula una Proposició No de Llei sobre la pro-
tecció de les masies.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La masia catalana és l’habitatge rural aïllat, caracterís-
tic de tota la Catalunya Vella, que representa la tipolo-
gia d’edifici tradicional del nostre país. Als anys seixan-
tes i setantes la transformació de l’estructura producti-
va, va produir un procés d’abandonament de molts
d’aquests masos, i el despoblament rural consegüent
aconduí al deteriorament, i en alguns casos, a la desa-
parició de bells exponents d’aquesta arquitectura popu-
lar.

En els darrers vint anys s’observa un procés diferent,
però igualment perjudicial per la preservació d’aquest
patrimoni. Per una banda, les famílies pageses o de nis-
saga pagesa que conserven el seu mas, atrets per la fun-
cionalitat i modernitat de l’arquitectura urbana actual,
sovint realitzen reformes o creen edificis annexes total-
ment aliens als elements constructius propis d’aquests
tipus d’edificació. Per altra banda, una munió de gent
de procedència urbana adquireixen aquests vells habi-
tatges per convertir-los en segones residències, a les
que donen un to de ruralisme decoratiu, que tampoc no
respecte en absolut l’essència d’aquestes honorables
construccions.

No cal dir que existeixen honorables excepcions a
aquestes desafortunades actuacions, però, en tot cas,
vénen donades les més de les vegades per la sensibili-
tat del propietari o l’arquitecte a qui s’encomana l’obra,
que no pas per una reglamentació urbanística que ho
indiqui.

Les causes d’aquest desori son molt simples. La im-
mensa majoria d’aquestes masies es troben en pobles
de petita i mitjana dimensió i per definició, fora del seu
nucli urbà. Aquesta és una doble dificultat, ja que
aquest tipus de municipis no disposen d’una ordenació
urbanística reglamentada i d’uns serveis tècnics sufici-
ents, o, si en disposen d’alguna normativa (normes sub-
sidiàries...), es basa principalment en la zona urbana i
no en la perifèria, de control molt difícil.
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Per evitar que el doble procés citat de mistificació del
nostre patrimoni arquitectònic rural segueixi avançant,
entenem que és plenament justificada la intervenció
normativa. És per aquest motiu que seria necessari l’es-
tabliment d’una reglamentació marc, que determinés
les condicions bàsiques que ha de complir tota inter-
venció en aquest edificis i que obligués de forma ex-
pressa als municipis la supervisió de les obres de reha-
bilitació i a generar una normativa específica al respecte
si la dimensió o la qualitat del seu patrimoni rural ho
fes necessari.

Per tot això formulem la següent Proposició No de Llei:

«Ateses les circumstàncies actuals referents a la rehabi-
litació de les masies, el Parlament de Catalunya insta al
Govern de la Generalitat que per garantir-ne la seva pro-
tecció arquitectònica s’estableixin les normes bàsiques
adients que per una banda obliguin als que han d’interve-
nir a les obres d’aquests edificis, i també per altra banda,
obligui als Municipis corresponents a supervisar-ne els
treballs, i si cal, regular específicament aquest patrimoni
rural en funció de la seva importància.»

Palau del Parlament, 14 de juny de 1997

Francesc Ferrer i Gironès, Joan Ridao i Martín, Josep
Bargalló i Valls, Jordi Portabella i Calvete, Joan
Puigcercós i Boixassa

Proposició no de llei sobre l’estació
depuradora d’aigües residuals de Valls
(Alt Camp)
Tram. 250-01015/05

Presentació: Sr. Josep Bargalló i Valls,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 19936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló i Valls, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya juntament
amb altres quatre Diputats

Document/proposta: Proposició no de llei sobre
l’EDAR de Valls

Les previsions de depuració d’aigües residuals urbanes
al nucli de Valls suposen la instal·lació d’una estació
depuradora situada al curs baix del torrent.

Aquesta instal·lació, absolutament necessària atesa la
grandària del nucli urbà de Valls, implica una molt con-
siderable disminució de les aportacions d’aigua als tor-
rents, aigües que malgrat que no tenen unes condicions
de salubritat idònies, són aprofitades tradicionalment
per les comunitats de regants de les hortes de Valls, en
un ús secular. L’actual regulació d’aquests regs s’ha de
situar en el context d’un major consum d’aigua per part
de la població, en detriment de la disponible per a
l’agricultura, alhora que en una major exigència de sa-
lubritat i un règim jurídic de concessions molt més ela-
borat que no aquell que dóna origen a l’aprofitament
per part de les comunitats de regants. I, per altra ban-
da, ha estat l’augment del consum urbà i industrial el
que ha obligat a aprofitar aigües del torrent provinents
d’abocaments.

La ubicació prevista per a la depuradora, tot i ser la més
convenient des del punt de vista d’eficiència
mediambiental i econòmic, pot produir efectes negatius
per a les necessitats d’aigua neta per a les comunitats de
regants, i desprotegir -potser de manera fatal i definiti-
va- una zona d’alt valor agrícola.

Convé, doncs, que la necessària depuració d’aigües no
es vegi com un obstacle a la també necessària garantia
d’aportació d’aigües per a l’agricultura, que respecti
drets històrics.

Per aquest motiu el Grup Parlamentari d’ERC presen-
ta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Aprofundir el diàleg amb les comunitats de regants
de Valls i amb l’Ajuntament de Valls a fi d’avaluar el
cabal mínim que pugui garantir una disponibilitat d’ai-
gua per a reg similar a l’actual.

2. Estudiar els procediments necessaris per tal d’ade-
quar el règim jurídic de les comunitats de regants al que
suposa una concessió d’aprofitament d’aigües depura-
des sense un especial sobrecost per a les comunitats de
regants, atenent les dificultats actuals del sector primari.

3.Estudiar les possibles obres complementàries a
l’EDAR que possibilitin un reaprofitament de les ai-
gües netes per a l’ús agrícola a les hortes de Valls.

Palau del Parlament, 13 de juny 1997

Josep Bargalló i Valls, Jordi Ausàs i Coll, Ernest
Benach i Pascual, Josep-Lluís Carod-Rovira, Jordi
Portabella i Calvete

Proposició no de llei sobre el trasllat
de les instal·lacions del complex edu-
catiu de Tarragona
Tram. 250-01016/05

Presentació: Sr. Josep Bargalló i Valls,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 19937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló i Valls, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya juntament
amb altres quatre Diputats

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el tras-
llat de les instal·lacions del complex educatiu de
Tarragona
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El Complex Educatiu de Tarragona, l’antiga Universi-
tat Laboral, es troba voltada d’instal·lacions portuàries
i industrials, una ubicació que no sembla la més ade-
quada per a la pràctica educativa. Per altra banda les
previsions d’instal·lacions de la Universitat Rovira i
Virgili, que suposen el trasllat dels estudis d’enginye-
ria química, ja fan pensar en un progressiu desús d’al-
guna de les instal·lacions de l’actual CET.

Convé, doncs, fer les oportunes previsions per tal que
aquest progressiu desús sigui correctament planificat i
dut a terme, d’acord amb les premisses de manteniment
de l’oferta pública educativa a la ciutat de Tarragona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’ERC pre-
senta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a :

1. Formular, en el període de sis mesos, un projecte i ca-
lendari de trasllat dels actuals estudis que es cursen al
CET a d’altres punts de la ciutat, mantenint, en qualitat i
en nombre, l’oferta educativa pública de Tarragona.

2. Refer el Mapa Escolar de Tarragona incorporant
aquest trasllat i la redistribució de centres i serveis edu-
catius a la ciutat.

3.Establir converses amb l’Ajuntament de Tarragona i
amb l’Autoritat Portuària de Tarragona a fi de dissenyar
propostes de reutilització de les actuals instal·lacions del
CET, preferiblement com a futura zona d’activitats lo-
gístiques del Port de Tarragona, i com a central integra-
da de mercaderies, atenent la seva ubicació i proximi-
tat a infraestructures de comunicació.

Palau del Parlament, 13 de juny 1997

Josep Bargalló i Valls, Ernest Benach i Pascual, Josep-
Lluís Carod-Rovira, Josep Huguet i Biosca, Jordi
Portabella i Calvete

Proposició no de llei sobre l’expropia-
ció dels terrenys propietat del Club
Mediterranée, a Cadaqués (Alt Empor-
dà)
Tram. 250-01017/05

Presentació: Sr. Joan Puigcercós i
Boixassa, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 19940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Puigcercós i Boixassa, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya amb la
signatura de quatre diputats més.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre l’ex-
propiació dels terrenys del Club Mediterranée de
Cadaqués (Alt Empordà).
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Avantprojecte de llei de protecció de la península de
Cap de Creus, versió de 27/3/1996, redactat per la Di-
recció General de Patrimoni Natural del Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, con-
creta diferents zones de protecció d’acord amb les
disposicions de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais
naturals. Aquesta protecció es materialitzarà com a Parc
Natural i comprendrà la península del Cap de Creus i el
seu entorn marí. Inclourà per tant de forma total o par-
cial els municipis de Cadaqués, Roses, Llançà,
Vilajuïga, Palau-Saverdera, Pau, El Port de la Selva i La
Selva de Mar.

L’avantprojecte estableix la protecció de tot el Parc
Natural i especialment delimita els paratges naturals
d’interès nacional i les reserves naturals. Les reserves
naturals tindran dues modalitats: integrals i parcials.
Les reserves integrals són les que limiten més la pres-
sió humana, l’article 7.1, apartat a i b, ho especifica, ja
que només seran permesos «treballs de caràcter cientí-
fic de recerca i de maneig,..., aquestes activitats hauran
d’ésser promogudes o autoritzades expressament per
l’òrgan gestor». «L’accés i la circulació públics s’han
de desenvolupar a través dels punts i els itineraris ex-
pressament assenyalats, sense que es permetin l’extrac-
ció o la recol·lecció de minerals, roques, plantes i ani-
mals, ni les activitats cinegètiques». Les reserves natu-
rals parcials poden admetre la pesca artesanal, tal com
explicita l’article 7.2, apartat b: «Quant a l’extracció de
recursos marins, únicament es permet la pesca artesa-
nal, la qual serà objecte d’una reglamentació específi-
ca relativa a arts i mètodes permesos, nombres d’em-
barcacions i períodes d’extracció, més restrictiva que
l’aplicable a la resta del parc natural. Resten expressa-
ment prohibits extraure o dipositar sorres o altres ma-
terials.».

Les reserves naturals parcials descrites en l’article 4.2,
en els apartats a) i b). a) que inclou el terreny i l’àmbit
marí pertinent entre cala Prona i la punta dels Farallons
fins a la punta dels Tres Frares i b) la totalitat de l’àm-
bit marí del Parc natural que envolta el Cap de Creus,
entre l’extrem oriental de l’illa Culleró i l’extrem sud
de Cala Jugadora, més la Reserva natural integral des-
crita en l’article 4.1, apartat a, que inclou l’àmbit terres-
tre de Cap de Creus, i també les illes i els illots de l’es-
pai marí adjacent, incloent, també, l’espai marí que li-
mita amb la cara externa de l’Illa Encalladora, descri-
uen un àmbit de protecció que deixa al descobert tota
la franja terrestre i marina que va des de l’illa dels Tres
Frares fins a l’illa del Culleró.

En aquesta franja que no tindrà cap norma de protecció
especial a part de la del mateix Parc, s’hi troba ubica-
da la urbanització i club de vacances i activitats cinegè-
tiques Club Mediterranée, concretament al Pla de
Tudela. Aquesta urbanització provoca perjudicis
d’hiperfreqüentació i impacte ambiental en una zona
d’alt valor geològic. L’actual planificació de l’avantpro-
jecte deixa aquesta empresa i l’espai que ocupa en un
lloc problemàtic ja que gaudiran dels beneficis de les
reserves integrals i parcials, així mateix seran molt di-
fícils de controlar les vulneracions de les reserves en
possibles incursions des del Club Méditerranée. La lò-
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gica implicaria, doncs, la declaració de reserva natural
parcial de Cala Prona i punta Farallons fins a l’extrem
sud de cala Jugadora. Per poder fer aquesta fusió de
reserves, caldria solucionar el futur de la urbanització
que ocupa el pla de Tudela.

El Club Méditerranée no aporta al turisme de la zona
cap tipus d’inversió o activitat. L’hostaleria i el comerç
de l’Alt Empordà, i concretament de Cadaqués, Port de
la Selva, Roses, etc. no percep cap tipus de benefici del
complex Club Med. A més, tota la matèria prima i des-
pesa està vinculada a l’Estat Francès.

Atesos els perjudicis d’hiperfreqüentació, impacte
ambiental, dificultats per controlar l’accés il·legal a les
reserves naturals, la nul·la incidència en l’economia
productiva de la comarca i emprant-nos en la declara-
ció d’utilitat pública i d’interès social que hauria de ser
prèvia a l’aprovació de la Llei de protecció de la penín-
sula de Cap de Creus, el Grup Parlamentari d’ERC
entén la necessitat que el govern català iniciï els tràmits
per l’expropiació forçosa dels terrenys que ocupa el
complex turístic Club Méditerranée.

La Llei d’expropiació forçosa implica com a requisits
previs a l’expropiació la declaració d’utilitat pública o
interès social que l’aprovació de la llei garantirà. El tí-
tol tercer, capítol 2, article 71 de la llei determina el ti-
pus d’expropiació. En aquest cas seria una expropiació
per incompliment de la funció social de la propietat.

Per aquestes raons el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Iniciar els estudis i tràmits pertinents per a l’expro-
piació dels terrenys propietat del Club Méditerranée,
situats al Pla de Tudela, municipi de Cadaqués, a la
comarca de l’Alt Empordà.

2. Incloure en l’Avantprojecte de Llei de protecció de
la península del Cap de Creus l’ampliació de les reser-
ves naturals parcials, a) i b) descrites en l’article 4.2,
d’aquest Avantprojecte, des de Cala prona i punta dels
Farallons fins l’extrem oriental de cala Jugadora.

3. Iniciar l’estudi del projecte per tal de recuperar l’es-
pai que havia ocupat la urbanització Club
Méditerranée, mitjançant enginyeria verda, per ade-
quar-lo a l’entorn natural.

4. Un cop aprovada i assolida la declaració d’utilitat
pública o d’interès social, el govern haurà d’iniciar el
procés d’expropiació en el termini màxim de sis mesos
per tal de poder adequar l’Avantprojecte de Llei de la
Península de Cap de Creus».

Palau del Parlament, 13 de juny 1997

Joan Puigcercós i Boixassa, Francesc Ferrer i Gironès,
Jordi Portabella i Calvete, Jordi Ausàs i Coll, Josep-
Lluís Carod-Rovira
Proposició no de llei sobre la declara-
ció de nul·litat de l’autorització per a la
construcció d’un restaurant i d’una
àrea turística esportiva a la riba del riu
Segre, al municipi de Camarasa (No-
guera) i l’execució de les subsegüents
accions legals
Tram. 250-01018/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 19978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

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

En la darrera legislatura, el que aleshores era el Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya, va interessar-
se per la tramitació que s’havia seguit en l’autorització,
per part de les autoritats urbanístiques, de la construc-
ció d’un restaurant i una àrea turisticoesportiva, a la
riba del riu Segre, al terme municipal de Camarasa. En
el decurs de la intervenció parlamentària es van posar
de manifest un grapat d’irregularitats –o del que en
aquell moment eren preteses irregularitats– que el Go-
vern de Catalunya havia comès en la tramitació de l’au-
torització.

Ara, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
la Sentència 406, de la Sala del Contenciós Administra-
tiu, Secció Segona, ve a donar la raó als qui en aquell
moment ens vàrem oposar a la construcció d’aquell
restaurant. En els fonaments de dret de la Sentència es
recorda el que s’estableix a la normativa urbanística
catalana. És a dir, que en els sòls no urbanitzables no
poden realitzar-se construccions que no siguin explota-
cions agrícoles, instal·lacions d’obres públiques, o edi-
ficacions o instal·lacions d’utilitat pública o d’interès
social, i del caràcter excepcional que ha de tenir qual-
sevol construcció en sòl no urbanitzable. El Tribunal
continua dient que «reduir l’interès social a valors tals
com la creació de llocs de treball o el desenvolupament
d’una determinada àrea econòmica, sense tenir en
compte els valors mediambientals, suposa atorgar als
primers una preeminència sense cap suport constituci-
onal. Descartada qualsevol utilitat pública en la utilit-
zació d’aquest sòl rústic, podria existir un interès social
turístic-esportiu, que el Tribunal entén que no s’ha de
satisfer a costa del sòl no urbanitzable contigu a una
zona de protecció especial de fauna, un territori PEIN».

La Sentència del Tribunal continua dient «No sembla
aventurat pensar que el turisme i la pràctica de l’esport
a la zona prepirinenca contigua a les lleres fluvials de-
mani, de forma preferent, belleses paisatgístiques, fau-
na i flora ben conservats i sòls no degradats per la edi-
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ficació, en comptes de restaurants, els quals poden si-
tuar-se en qualsevol altre lloc».

En un altre paràgraf, la Sentència estableix la difícil
compatibilitat entre la pretensió de protegir les zones
humides i la presència d’un restaurant que perjudicaria
la fauna salvatge d’aquell indret del Segre.

Més endavant, la Sentència indica que la declaració
d’utilitat pública i l’interès social exigien per part de
l’Administració, una valoració dels riscos d’avingudes
i crescudes del riu Segre, riscos que han estat
minusvalorats tal com es va posar de relleu a la catàs-
trofe de Biescas i es va evidenciar en el procés amb les
fotografies incorporades.

La Sentència és, doncs, molt clara i suposa pel Govern
de la Generalitat i la seva despreocupació per la protec-
ció del medi natural, un advertiment molt seriós per
part l’Administració de Justícia, que s’afegeix al que ja
va formular la pròpia Fiscalia de Medi Ambient del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, quan en el
seu informe de 1996 va acusar el Consell Executiu
d’ésser el principal obstacle per fer complir la legisla-
ció ambiental, donada la poca cura que posa en la in-
vestigació de les agressions ecològiques.

Per tot això, els diputats sotasignants presenten la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Promoure la immediata declaració de nul·litat de l’au-
torització de la Comissió d’Urbanisme de Lleida, de
data 14 de febrer de 1994, referent a la construcció
d’un restaurant i una àrea turística esportiva, a la riba
del riu Segre, en el terme municipal de Camarasa.

2. Demanar a l’Ajuntament de Camarasa l’immediat
enderrocament d’aquestes edificacions, per infracció
urbanística greu, i a subrogar-se, en defecte de l’actu-
ació de l’Ajuntament de Camarasa, I’execució de l’en-
derrocament, d’acord amb la legislació urbanística ca-
talana.

Palau del Parlament, 17 de juny de 1997

Víctor Gimeno, Diputat; Carme Tolosana, Diputada;
Jordi Guillot, Portaveu
Proposició no de llei sobre la interrup-
ció de l’activitat extractiva i el tanca-
ment de la planta de tractament d’àrids
i de la planta asfàltica de la pedrera El
Pilar, al municipi de Cruïlles (Baix
Empordà)
Tram. 250-01019/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 19979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

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

El Síndic de Greuges en l’informe anual de 1996 dei-
xa constància de l’actuació d’ofici que va fer en relació
a l’activitat extractiva, planta de tractament d’àrids, i
planta asfàltica situades a la pedrera El Pilar en el mu-
nicipi de Cruïlles (Baix Empordà).

En relació amb l’activitat extractiva, la superfície de la
pedrera fou ampliada sense els perceptius informes i
llicència municipal. El Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques afirmà que l’informe favorable
de la Comissió d’Urbanisme de Girona respecte l’acti-
vitat extractiva és vàlid en tant que l’activitat és com-
patible amb el Pla General urbanístic, el que no auto-
ritza noves activitats extractives, ja que no es tractava
d’una nova activitat «ni d’una ampliació» de l’activitat
existent. Tanmateix, el Síndic va constatar la contradic-
ció existent entre aquesta asseveració i l’informe de la
Direcció General de Patrimoni Natural del Departa-
ment de Medi Ambient, titulat «Informe sobre el pro-
grama de restauració de la sol·licitud d’explotació ano-
menada “Ampliació E.P.”, al terme municipal de Cruï-
lles».

Quant a l’activitat de planta de tractament d’àrids,
aquesta no disposava dels informes favorables precep-
tius, concretament el de la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de Girona, tal com indirectament reconeix en un
dels seus escrits el Departament de Política Territorial
quan indica que l’activitat de tractament d’àrids s’ha de
considerar inclosa en l’activitat extractiva.

A criteri del Síndic, el fet que l’activitat ja existís no en
comportava la legalitat, motiu pel qual, per regular-la
administrativament, resultava del tot necessari obtenir
els preceptius informes favorables, efectuar l’estudi
d’impacte ambiental i, finalment, obtenir la correspo-
nent llicència municipal (en tant que la que pogués
haver estat donada amb anterioritat a aquest procedi-
ment regulador resultava viciada). A més caldria efec-
tuar una acurada valoració de les responsabilitats que
podrien derivar-se del coneixement de l’existència
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d’unes activitats il·legals sense que això comportés cap
actuació administrativa.

Finalment, respecte a la planta asfàltica, el Departament
de Medi Ambient va admetre que aquesta activitat era
inclosa dins de les que, de conformitat amb el Decret
regulador del Pla d’Espais Naturals, requereixen un
estudi d’impacte ambiental previ a l’obtenció de la lli-
cència. El Departament reproduïa l’argument que, com
que l’activitat ja funcionava abans d’entrar en vigor la
norma, no calia considerar-la sotmesa a cap estudi.

Aquesta consideració es fonamenta en el fet que no pot
entendre’s que l’activitat de planta asfàltica, tal com
manifesta el Departament de Medi Ambient, es trobi
íntimament lligada a les altres dues activitats, i per tant,
sigui compatible amb el citat Pla General. Si bé el trac-
tament d’àrids només implica la trituració dels materi-
als procedents de l’extracció, la planta asfàltica, en can-
vi, cal considerar-la plenament industrial, on els ele-
ments provinents de l’activitat extractiva només són
una més de les matèries primeres emprades en la fabri-
cació de l’asfalt, i hi és, doncs, imprescindible l’ús de
productes químics i derivats del petroli, motiu pel que
esdevé una activitat d’obligada instal·lació en un polí-
gon industrial i, per tant, contrària a l’emplaçament en
una zona no urbanitzable i declarada espai d’interès
natural.

És per això que el Grup Parlamentari d’IC-EV presenta
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. La clausura immediata de l’activitat extractiva i de la
planta de tractament d’àrids de la pedrera El Pilar (pa-
ratge de Riarenes) del municipi de Cruïlles (Baix
Empordà) i la restauració dels terrenys afectats.

2. La clausura i desmantellament immediat de la plan-
ta asfàltica situada a la pedrera El Pilar (paratge de
Riarenes) del municipi de Cruïlles (Baix Empordà).

Palau del Parlament ,17 de juny de 1997

Joan Boada i Masoliver Jordi Guillot i Miravet
Diputat Portaveu

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un accés de l’autopista A-7 a
Girona centre
Tram. 250-01020/05

Presentació: Grup Mixt
Reg. 19993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Benet Tugues i Boliart, Portaveu, Xavier
Bosch i Garcia, del Grup Parlamentari Mixt

Document/proposta: Proposició no de llei per a la cons-
trucció de l’accés de l’Autopista A-7 a Girona Centre
Girona disposa actualment de dos accessos a l’A-7
(Sarrià de Ter, al nord, i Salt, al sud), però cap dels dos
se situa dins del terme municipal, la qual cosa comporta
algunes molèsties per als usuaris que han de cobrir el
trajecte entre l’autopista i el seu lloc de destinació a
Girona, molt sovint travessant el centre de la ciutat. En
aquests moments, hi ha diversos factors que quan es va
construir l’autopista no existien i que fan necessària la
construcció d’un accés a l’autopista a l’alçada de la
carretera Gi-531, com són:

– El nou accés permetria connectar ràpidament amb la
nova estructura viària de l’àrea que engloba els sectors
de Sant Ponç, Fontajau I, Fontajau II, Domeny, Ger-
mans Sàbat, Mas Catofa, Torres de Taial, Taial, que
juntament amb els nous accessos a la Devesa permeten
enllaçar ràpidament amb el Barri Vell i altres zones de
la ciutat.

– La millora de la fluïdesa del trànsit de tots aquells
conductors que han de travessar Girona en sentit nord
o sud per connectar amb l’autopista, ja que ho podrien
fer per l’accés a l’A-7 a l’alçada de la carretera Gi-531.

– El nou accés, el més proper al nucli urbà de Girona,
seria pràcticament equidistant dels actuals accessos
nord i sud de l’A-7, i, a més, estaria molt ben connec-
tat amb les vies d’entrada i sortida de la ciutat.

– La construcció del nou accés permetria la disminució
del trànsit de tota mena de vehicles pel centre de Girona
i, especialment, la desaparició del trànsit de vehicles
pesants provinents d’indústries i empreses ubicades als
diferents municipis de la Vall del Llémena, que actual-
ment travessen la ciutat per connectar amb l’autopista.

– El fort creixement urbanístic que actualment experi-
menta el marge esquerre del Ter, amb un especial des-
envolupament de sectors industrials i residencials.

Per tots aquests motius, presentem la següent Proposi-
ció no de llei:

El Parlament insta el Consell Executiu de la Generali-
tat a efectuar els tràmits adients perquè ACESA realit-
zi els estudis i projectes necessaris per a l’obertura d’un
accés de l’autopista A-7 a Girona-centre, concretament
a l’alçada de la carretera Gi-531, que enllaça Girona i
les Planes d’Hostoles.

Palau del Parlament, 17 de juny 1997

Benet Tugues i Boliart Xavier Bosch i Garcia
Portaveu
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Proposició no de llei sobre la creació
de Televisió de Catalunya - Internacio-
nal
Tram. 250-01021/05

Presentació: Grup Mixt
Reg. 19994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Benet Tugues i Boliart, Portaveu, Xavier
Bosch i Garcia, del Grup Parlamentari Mixt

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la cre-
ació de TVC-Internacional

L’article 12 de la llei 18/1996, de 27 de desembre, de
relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, en
el seu preàmbul i el punt e), diu:

«12. Els membres de les comunitats catalanes de l’ex-
terior, per mitjà de llurs entitats, gaudeixen dels serveis
següents:

(...)

e) La informació sobre la realitat social bàsica catala-
na, mitjançant la publicació de premsa destinada a per-
sones i entitats establertes fora de Catalunya, i el segui-
ment regular de les emissions radiofòniques i televisi-
ves de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.»

Aquest servei, durant els darrers mesos ha estat ofert
per alguns programes emesos per via del satèl·lit
Hispassat (molt minoritari a Europa).També s’han di-
fós programes a través de l’acord amb Euskal Televista
i la Televisió de Galícia per crear Galeusca, dirigit, so-
bretot a les colònies respectives de cadascuna de les tres
nacions a Amèrica.

Al proper setembre, però, acaba el contracte amb el
satèl·lit Hispassat, la qual cosa obliga a un replanteja-
ment de l’operació.

Igualment, el projecte Galeusca fa aigües a causa que
la TV de Galícia ha abandonat el projecte per tal de
crear una TVG-Internacional pròpia. En aquests mo-
ments es parla de l’ampliació del projecte amb d’altres
televisions autonòmiques de l’estat i fins i tot amb al-
guna de les cadenes privades d’abast estatal, cosa que
reduiria substancialment la presència de la nostra cul-
tura.

Davant d’aquesta situació, cal un plantejament concret
i seriós per tal de dotar Catalunya d’una TV internaci-
onal pròpia. Per aquests motius, el Grup Parlamentari
Mixt presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CREACIÓ DE TVC-
INTERNACIONAL

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els
tràmits per tal que, d’acord amb la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió, es pugui posar en funcionament
el més aviat possible, un canal de Televisió de
Catalunya-Internacional, que doni cobertura informa-
tiva els catalans i catalanes residents a l’exterior, així
com contribuir a la difusió del coneixement del nostre
país arreu del món.

Palau del Parlament, 17 de juny 1997

Benet Tugues i Boliart Xavier Bosch i Garcia
Portaveu

Proposició no de llei sobre el saneja-
ment del riu Terri
Tram. 250-01022/05

Presentació: Sr. Joan Puigcercós i
Boixassa, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 19997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Puigcercós i Boixassa, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya junta-
ment amb altres quatre Diputats

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el sa-
nejament del riu Terri.

El riu Terri, antigament anomenat Esterri, és un afluent
del Ter, que neix prop de Banyoles per la unió de qua-
tre sèquies septentrionals de l’estany i discorre per di-
ferents poblacions, –amb notables índex d’industrialit-
zació– del Pla de l’estany i del Gironès. El riu Terri és
un riu altament contaminat, per la gran quantitat de
residus que s’hi aboquen (residus industrials que hau-
rien de ser evacuats per la xarxa de clavegueram que
connecta amb la depuradora de Cornellà de Terri, cons-
truïda el 1992 i amb un funcionament irregular). Així
mateix hi ha diferents masos, barris sencers i fins i tot
alguna empresa que encara no estan connectats a la
depuradora o que no tenen un model de sanejament.
Això provoca que la majoria d’aquests residus s’abo-
quin al riu Terri. El Consell comarcal del Pla de l’Es-
tany va aprovar el gener de 1995 un Pla de neteja del riu
Terri inclòs en el Pla Únic d’Obres i Serveis. Esmenat
posteriorment per la pressió dels col..lectius naturalis-
tes, finalment es va aprovar un projecte d’un total de 27
milions per tal de netejar manualment les vores el riu i
per la protecció del bosc de ribera i la vegetació del riu
que era imprescindible per l’autodepuració del riu.

La situació actual però és encara molt preocupant ja
que els abocaments són constants, el pla del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany ha estat anunciat reitera-
dament però la inversió és insuficient i només afectarà
una part molt reduïda del tram del riu.

És per aquests motius que els Diputats del Grup Parla-
mentari d’ERC presenten la següent:
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al govern a:

Prendre les mesures necessàries per la progressiva era-
dicació de la contaminació del riu Terri a les comarques
del Pla de l’Estany i el Gironès. Les mesures han d’anar
encaminades a:

1. Connectar a la xarxa d’evacuació i clavegueram que
passa per la depuradora de Cornellà de Terri, amb la
màxima rapidesa possible, totes les empreses, barris o
nuclis de població i masos que encara no hi estiguin.

2. Endegar la neteja de la ribera fluvial del riu de for-
ma manual per no afectar l’entorn i recuperar el bosc
fluvial i evitar la deforestació que a hores d’ara s’està
produint.

3. Activar en breu termini el Pla de reciclatge i gestió de
residus conjuntament amb el Consell comarcal del Pla
de l’Estany.

4. Establir les mesures necessàries i oportunes per evi-
tar la canalització del riu utilitzant mesures d’enginye-
ria verda. Elaborar els estudis necessaris per calibrar la
possibilitat de recuperar els trams que ja estan canalit-
zats.

5. Establir un cens d’abocaments i reforçar el control de
la Junta d’Aigües i la coordinació amb els ajuntaments
per tal d’evitar l’abocament de purins, residus industri-
als i urbans.

6. Presentar el projecte de la depuradora de Melianta
(Fontcoberta) per tal de poder incloure la seva construc-
ció en els pressupostos del 1998. 7. Iniciar la neteja i
recuperació del riu Garumbert, afluent del Terri, i que
ha estat utilitzada com a bassa de purins i residus ur-
bans. 8. Evitar, en la mesura del possible, canalitzaci-
ons, desviaments i preses de l’aigua, per tal de garan-
tir el cabal mínim.»

Palau del Parlament, 11 de juny 1997

Joan Puigcercós i Boixassa, Jordi Ausàs i Coll, Josep
Bargalló i Valls, Francesc Ferrer i Gironès, Jordi
Portabella i Calvete

Proposició no de llei sobre la conces-
sió de crèdits a les explotacions agrà-
ries que han sofert danys causats per
les tempestes caigudes al llarg
d’aquesta primavera a les comarques
del Pla d’Urgell, Urgell, el Segrià i la
Noguera
Tram. 250-01023/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 20007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu, Josep Maria
Fabregat i Vidal, Diputat, conjuntament i en represen-
tació del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al llarg d’aquesta primavera, a les comarques del Pla
d’Urgell, Urgell, Segrià i la Noguera, s’han produït
tempestes que han afectat una superfície d’unes 16.000
hectàrees, on hi ha conreus de fruiters, cereals i farrat-
ges, amb afectacions en un 90% la fruita, 40% en cere-
als i 20% en farratges.

Algunes d’aquestes poblacions han sofert fins a quatre
tempestes, tot i que les més importants han estat les del
proppassat 6 de maig, que varen produir pèrdues se-
gons Agroseguro, xifrades en 1.055 milions de pesse-
tes o la del passat dilluns dia 16 que encara no ha estat
quantificada, aquesta darrera ha afectat els mateixos
arbres fruiters i, per tant, mermaran futures collites.

Per la qual cosa es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
obrir una línia de crèdits amb les explotacions afecta-
des amb un termini d’amortització no inferior a dos
anys i un interès màxim de l’1,5%, que cobreixi un
mínim del 25% i un màxim del 50% dels danys produ-
ïts.

Palau del Parlament, 18 de juny de 1997

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep M. Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la regulació
d’un criteri d’adjudicació preferent per
a les empreses que compleixin els re-
quisits establerts per la Llei 13/1982,
del 7 d’abril, d’integració social dels
minusvàlids
Tram. 250-01024/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 20040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu Adjunta i Isidre
Bonet i Palau, Diputat, conjuntament i en representació
del Grup Parlamentari Popular, fent ús d’allò que dis-
posen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra presenten la següent Proposició no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució Espanyola confereix a tots els ciutadans
els mateixos drets, així mateix l’article 49 garanteix que
els poders públics realitzaran una política d’integració
dels disminuïts. En conseqüència, en el marc d’aquest
principi constitucional, les Administracions Públiques
tenen l’obligació inalienable de treballar per a la con-
secució d’aquests drets.

La Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels
minusvàlids, preceptua en el seu article 38 l’obligació
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específica de les empreses que comptin amb més de 50
treballadors fixos a donar ocupació a treballadors dis-
minuïts amb un percentatge d’un 2% de la plantilla.

El Decret 238/1987, de 20 de juliol, pel qual es desen-
volupa el capítol 10 del títol IV de la Llei 17/1985 de
Funció Pública de l’Administració de la Generalitat,
exigeix el compliment del percentatge que estableix la
Llei abans esmentada.

Donat que després de 15 anys de l’aprovació de la Llei
13/1982, no es compleix ni per part de l’Administració
ni per part dels empresaris allò que en ella es requereix,
i donades les grans dificultats que pateixen les persones
amb disminució per tal d’accedir a un lloc de treball
remunerat,

Es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
regular en el plec de clàusules administratives particu-
lars de contractació amb les Administracions Públi-
ques, els seus organismes autònoms i empreses de ca-
pital públic, un criteri d’adjudicació preferent per aque-
lles empreses que compleixin els requisits que estableix
la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels
minusvàlids, per tal de fomentar la integració laboral
del col·lectiu de persones amb disminució.

Palau del Parlament, 18 de juny de 1997

M. Dolors Nadal i Aymerich Isidre Bonet i Palau

Proposició no de llei sobre la publica-
ció d’una guia de turisme rural a
Catalunya
Tram. 250-01025/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 20041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu, i Víctor
Ros i Casas, diputat, conjuntament i en representació
del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Catalunya és una de les autonomies més triada pels
espanyols per passar les vacances d’estiu. La proporció
de catalans i espanyols d’altres autonomies que escu-
llen Catalunya està molt repartida i gairebé representa
el mateix percentatge.

Els llocs més triats tant per catalans com per gent d’al-
tres autonomies són la Costa Daurada i la Costa Brava,
pràcticament amb igual afluència, i el Maresme en ter-
cer lloc.

La Campanya iniciada aquests dies per la Generalitat
procura fomentar també l’anomenat turisme rural. Gau-
dir d’aquests llocs, no obstant, planteja un esforç
promocional important i suposa accedir a la vida d’una
gent que normalment no està oberta als turistes. A més,
el turisme rural es desenvolupa per indrets on l’estat de
conservació dels valors físics, tal com paisatgístics i
culturals propis de Catalunya no han estat maltractats.

Donat que és previsible una resposta molt positiva a
aquesta campanya i que llavors caldrà d’una guia ade-
quada que ara no existeix, és molt convenient que es
comenci a treballar en aquest projecte de fer una guia
pel turisme local a Catalunya es relacionin itineraris,
serveis i també, usos locals amb prevencions de com-
portament davant dels valors físics i culturals encara
vius.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
per tal que publiqui una guia de turisme rural a
Catalunya que inclogui itineraris, serveis per turistes,
relació d’oficines de turisme rural o comarcal, i preven-
cions per conduir-se a certs indrets on calgui prendre
mesures de protecció i respecte dels valors de la cultura
i l’entorn físic de Catalunya.

Palau del Parlament,

Maria Dolors Montserrat i Culleré Víctor Ros i Casas

Proposició no de llei per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes
un informe de fiscalització de l’Ajunta-
ment de Collbató (Baix Llobregat) del
període 1992-1995
Tram. 250-01026/05

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20043 i 20148 / Admissió a tràmit i trame-
sa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Sr. Ramon Camp i Batalla, juntament amb
setze diputats del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió

Document / proposta: Proposició no de llei

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura
de Comptes l’elaboració d’un informe de fiscalització
dels anys 1992, 1993, 1994 i 1995 de l’Ajuntament de
Collbató.

Palau del Parlament, 17 de juny de 1997

Ramon Camp i Batalla, Josep Sánchez i Pagès, Jesús
Bartolomé i Carrascal, Josep Enric Millo i Rocher,
Jaume Aligué i Escudé, Josep Micaló i Aliu, Isidre
Gavín i Valls, Francesc Iglesias i Sala, Raimon Escudé
i Pladellorens, Francesc Codina i Castillo, Araceli
Vendrell i Gener, Rosa Bruguera i Bellmunt, M. Dolors
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Murillo i Cabré, Joan Manuel Sabanza i March, Joan
Granados i Duran, Jordi Argilés i Serres, Jaume Jané i
Bel

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 09.09.1997.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.07.1997.

Proposició no de llei sobre l’ensenya-
ment a Roses (Alt Empordà)
Tram. 250-01027/05

Presentació: Sr. Manuel Nadal i Farreras,
juntament amb un altre diputat del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya, Sr.
Joan Boada i Masoliver, juntament amb
un altre diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-
EV), Sr. Joan Puigcercós i Boixassa, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 20090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignats, 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, sobre l’ensenyament a Roses.

L’Ajuntament de Roses ha aprovat per unanimitat una
moció en la que es plantegen una sèrie d’actuacions per
a pal·liar els dèficits dels centres d’aquesta població que
són els que s’indiquen a continuació:

– IES Cap Norfeu. Manca d’espais per atendre 300
alumnes més dels que pot atendre, el que comporta la
instal·lació de barracons i el desplaçament d’una classe
de tercer de BUP al CEIP Jaume Vicenç Vives.

– CEIP Els Grecs. Quatre cursos desdoblats i manca
d’espais per atendre els alumnes d’Educació Infantil,
fet que comporta haver de desplaçar durant 3 cursos
escolars una classe de P3 al CEIP Narcís Monturiol.

– CEIP Narcís Monturiol. Veu els seus espais limitats
per haver d’atendre les tres classes dels alumnes d’Edu-
cació Infantil que no caben al CEIP Els Grecs.

– CEIP Jaume Vicenç Vives. Ocupació d’un espai per
alumnes de BUP de l’IES Cap Norfeu.

A tot això cal afegir-hi la supressió de la previsió con-
templada en el Mapa Escolar de 1995 pel que fa a la
implantació a Roses de la Formació professional
marítimo pesquera.
Davant de l’acord municipal i la necessitat que la im-
plantació de la reforma Educativa es faci en les condi-
cions adequades, els Diputats sotasignats presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Donar la màxima prioritat a la construcció de l’IES
Roses II i a l’ampliació del Col·legi Els Grecs.

2. Concretar el calendari d’execució de les construcci-
ons abans esmentades d’acord amb les previsions del
Mapa escolar de Catalunya de 1995.

3. Mantenir la previsió pel que fa a la implantació a
Roses de la Formació Professional Marítimo Pesquera,
així com la implantació de Programes de Garantia So-
cial dirigits als alumnes que acaben l’escolaritat obliga-
tòria i no disposen d’alternatives de formació o de tre-
ball.

Palau del Parlament, 16 de juny de 1997

Manuel Nadal i Farreras, Joan Boada i Masoliver, Joan
Puigcercós i Boixassa, Magí Cadevall i Soler, Carme
Tolosana i Cidón i Josep Bargalló i Valls

Proposició no de llei per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes
un informe sobre l’import a abonar a
l’Ajuntament de Badia del Vallès
(Vallès Occidental) per al finançament
dels serveis no obligatoris
Tram. 250-01028/05

Presentació: Sr. Martí Carnicer i Vidal,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Reg. 20091 i 20483 / Admissió a tràmit i trame-
sa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Carnicer i Vidal, Manel Bustos i Garrido, Josep
Clofent i Rosique, Josep M. Rañé i Blasco i Lluís
Armet i Coma, 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
davant el Ple la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura
de Comptes un informe sobre l’import que la Genera-
litat ha d’abonar a l’ajuntament de Badia per al finan-
çament dels serveis no obligatoris d’acord amb el que
marca la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia.

Palau del Parlament, 19 de juny de 1997

Martí Carnicer i Vidal, Manel Bustos i Garrido, Josep
Clofent i Rosique, Josep M. Rañé i Blasco, Lluís Armet
i Coma, Montserrat Tura i Camafreita, Joan Blanch i
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Rodríguez, Magí Cadevall i Soler, Josep M. Carbonell
i Abelló, Antoni Dalmau i Ribalta, Rosa Barenys i
Martorell, Josep Mir i Bagó, Ramon Vilalta i Oliva,
Carme Figueras i Siñol

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 09.09.1997.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.07.1997.

Proposició no de llei sobre la creació i
el manteniment del centre especial de
treball FTC Vallès Occidental, de
Sabadell
Tram. 250-01029/05

Presentació: Sr. Manuel Bustos i Garrido,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Reg. 20092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Bustos i Garrido, Rosa Barenys i Martorell,
Carme Figueres i Siñol, Marina Geli i Fàbrega i Josep
M. Rañé i Blasco, diputats/des del Grup Socialista, fent
us d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per la seva tramitació
davant del Ple la següent Proposició no de llei, sobre la
creació i manteniment del Centre Especial de Treball –
«FTC Vallès Occidental».

L’Associació de Familiars de malalts mentals de
Sabadell conjuntament amb la Fundació de Tallers de
Catalunya, el passat any 1996, varen sol·licitar al Depar-
tament de Benestar Social una subvenció d’inversió per
a la creació d’un Centre Especial de Treball per a per-
sones amb trastorns mentals-disminuïts. El CET, «FTC
Vallès Occidental» de Sabadell preveia donar treball en
el sector de la pastisseria industrial a un col·lectiu amb
dificultats d’accedir al món laboral.

Paral·lelament el mateix any 1996 el Departament de
Treball subvencionà un curs de formació ocupacional
a les persones que a posteriori es beneficiarien d’aquest
treball protegit. El departament de Benestar Social, ar-
gumenta no tenir partides pressupostàries per a la inver-
sió del nou Centre Especial de Treball.

El Grup Parlamentari Socialista creu que cal recolzar
aquest projecte laboral per a malalts mentals crònics-
disminuïts en aquesta zona del Vallès Occidental.

És per tot això que formulen la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
donar el suport financer necessari per a la creació i
manteniment del CET - «FTC Vallès Occidental» al
llarg de l’any en curs.

Palau del Parlament, 16 de juny de 1997

Manel Bustos i Garrido, Rosa Barenys i Martorell,
Carme Figueres i Siñol, Marina Geli i Fàbrega, Josep
M. Rañé i Blasco

Proposició no de llei sobre el Pla de
prevenció i extinció d’incendis del
Parc Natural Cadí - Moixeró
Tram. 250-01030/05

Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 20095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya , junta-
ment amb la signatura de quatre diputats,

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el Pla
de Prevenció i Extinció d’incendis del Parc Natural
Cadí-Moixeró.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El conjunt del Parc Natural Cadí-Moixeró, per la seva
àmplia extensió de 41.342 Hectàrees que conflueixen
en les tres comarques del Berguedà, Cerdanya i Alt
Urgell, pel seu extraordinari valor paisatgístic, de patri-
moni històric, biològic, geològic, de fauna i vegetació,
és necessari una especial atenció en la seva preservació.

En aquest sentit el parc natural més extens del país té
realitzat un Pla de prevenció i extinció d’incendis
ampliament detallat.

En el mateix s’hi detallen la diagnosi de l’estat del pe-
rímetre del Parc, els mitjans hàbils per prevenir els pos-
sibles contratemps, així doncs les mancances i el recull
de mesures preventives existents i a posar en marxa, tot
un conjunt d’accions pel manteniment de l’equilibri
natural. El Pla de Prevenció i extinció d’incendis del
Parc Natural Cadí-Moixeró és l’eina imprescindible
que equilibra el valor ecològic de l’indret. Així doncs
la rendibilitat turística que aporta el Parc és innegable
per les poblacions de l’àrea, essent imprescindible
l’execució del citat Pla, com a eina que garanteixi l’in-
cipient desenvolupament comercial sostingut dels nu-
clis inclosos en el Parc, ja que el manteniment de
l’equilibri ecològic per si mateix, de per si compensa
les limitacions que imposa estar inclòs en un Espai
d’Interès Natural, i suposa un revulsiu per comarques
econòmicament i socialment deprimides com el Ber-
guedà pel seu desenvolupament harmònic.
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Pel conjunt de motius anteriorment expressats es pre-
senta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar
el Pla de Prevenció i Extinció d’Incendis del Parc Na-
tural Cadí-Moixeró en la seva globalitat, amb caràcter
d’urgència.»

Palau del Parlament, 19 de juny 1997

Josep Huguet i Biosca, Jordi Portabella i Calvete,
Ernest Benach i Pascual, Joan Puigcercós i Boixassa,
Josep-Lluís Carod-Rovira

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi anual sobre la distribució
personal i territorial de la renda a
Catalunya
Tram. 250-01031/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 20100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

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

Els estudis periòdics sobre la distribució de la renda,
constitueixen un instrument necessari pel bon coneixe-
ment de la realitat socioeconòmica d’un país.

En l’àmbit parlamentari, la utilitat de l’anàlisi sobre la
distribució personal i territorial de la renda resulta im-
prescindible per tal de valorar o preveure la convenièn-
cia de les diferents mesures de Política Econòmica.

A Catalunya, les institucions públiques no realitzen
anàlisis periòdics sobre el tema anterior.

Per aquests motius presentem la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar anualment un estudi sobre la distribució
personal i territorial de la renda a Catalunya.

2. Trametre anualment al Parlament de Catalunya, l’es-
tudi anterior com a annex a la documentació dels Pres-
supostos de la Generalitat.

Palau del Parlament, 19 de juny de 1997

Joaquim Novella i Izquierdo Jordi Guillot i Miravet
Diputat Portaveu
Proposició no de llei sobre l’adequació
dels edificis i de l’heliport del parc de
bombers de Manresa (Bages)
Tram. 250-01034/05

Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 20171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació : Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya , junta-
ment amb quatre diputats més

Document/proposta : Proposició no de llei sobre l’ade-
quació dels edificis i l’heliport del Parc de Bombers de
Manresa (Bages).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La proximitat de l’estiu posa sobre taula com cada any
una sèrie de deficiències dels serveis de prevenció i
extinció a càrrec dels Bombers de la Generalitat. En el
cas concret del Parc de Bombers de Manresa hi ha una
sèrie de mancances que estan impedint poder donar un
servei eficient quan es produeix l’eventualitat. Un edi-
fici amb defectes com les goteres o l’estat deplorable
del pati interior. L’absència d’un hidrant que pugui ser-
vir per carregar allà mateix els camions. Les insuficièn-
cies del heliport que no té els accessos en condicions -
les ambulàncies han de circular sobre rostoll-, no dis-
posa d’il·luminació ni de valla de protecció.

Per tot plegat es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Acondicionar l’heliport del Parc de Bombers de
Manresa (Bages) amb accessos practicables pels vehi-
cles -ambulància, amb il·luminació adequada i tanques
de protecció.

2. L’habilitació d’un hidrant que permeti la càrrega in
situ. 3. La reparació de la teulada i el pati del parc de
bombers de Manresa.

Palau del Parlament, 20 de juny 1997

Josep Huguet i Biosca, Jordi Portabella i Calvete,
Ernest Benach i Pascual, Jordi Ausàs i Coll, Josep-Lluís
Carod-Rovira
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Proposició no de llei sobre el nomena-
ment del president del Consorci Con-
cessionari d’Aigües per als ajunta-
ments i les indústries de Tarragona
Tram. 250-01035/05

Presentació: Sr. Josep Abelló i Padró, jun-
tament amb quatre altres diputats del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Reg. 20189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Abelló i Padró, Martí Carnicer i Vidal, Montserrat
Duch i Plana, Mariano Gil i Agné i Manel Nadal i
Farreras, 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
davant el Ple la següent Proposició no de llei:

El Consorci Concessionari d’Aigües per als ajunta-
ments i Indústries de Tarragona fou constituït el 1985
com a ens amb personalitat jurídica pròpia integrat per
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ajunta-
ments i empreses industrials.

L’objecte del Consorci és el desenvolupament de l’ac-
tivitat encaminada a abastir els ajuntaments i Indústri-
es de Tarragona, de l’aigua procedent de la concessió a
què es refereix l’art. 2n. 1r. de la Llei 18/1981, de l’1 de
juliol, sobre actuacions en matèria d’aigües a
Tarragona.

El Consorci establirà i explotarà la xarxa en alta o pri-
mària, així com les obres de conducció fins als dipòsits
municipals o industrials existents fins al lloc que es
designi, d’acord amb els Ajuntaments per allò que els
afecti.

Atesa la importància d’aquest organisme, el llarg perí-
ode en funcionament i alguns aspectes de la seva més
recent gestió, la Diputada i els Diputats sotasignats pre-
senten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a procedir al nomenament, immediat, del President del
Consorci pel Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques d’acord amb l’article 8 dels seus Estatuts.»

Palau del Parlament, 19 de juny de 1997

Josep Abelló i Padró, Martí Carnicer i Vidal, Montserrat
Duch i Plana, Mariano Gil i Agné, Manel Nadal i
Farreras
Proposició no de llei sobre la fiscalit-
zació del Consorci Concessionari d’ai-
gües per als ajuntaments i les indústri-
es de Tarragona
Tram. 250-01036/05

Presentació: Sr. Josep Abelló i Padró, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Reg. 20190 i 20483 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Abelló i Padró, Martí Carnicer i Vidal, Montserrat
Duch i Plana, Mariano Gil i Agné i Manel Nadal i
Farreras, 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
davant el Ple la següent Proposició no de llei:

El Consorci Concessionari d’Aigües per als ajunta-
ments i Indústries de Tarragona fou constituït el 1985
com a ens amb personalitat jurídica pròpia integrat per
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ajunta-
ments i empreses industrials.

L’objecte del Consorci és el desenvolupament de l’acti-
vitat encaminada a abastir els ajuntaments i Indústries de
Tarragona, de l’aigua procedent de la concessió a què es
refereix l’art. 2n. 1r. de la Llei 18/1981, de l’1 de juliol,
sobre actuacions en matèria d’aigües a Tarragona.

El Consorci establirà i explotarà la xarxa en alta o pri-
mària, així com les obres de conducció fins als dipòsits
municipals o industrials existents fins al lloc que es
designi, d’acord amb els Ajuntaments per allò que els
afecti.

Atesa la importància d’aquest organisme, el llarg perí-
ode en funcionament i alguns aspectes de la seva més
recent gestió, la Diputada i els Diputats sotasignats pre-
senten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a encomanar a la Sindicatura de Comptes la fiscalitza-
ció del Consorci Concessionari d’aigües als ajunta-
ments i indústries de Tarragona tot el referent a l’ús de
fons públic efectuats per aquesta entitat des l’inici fins
a l’actualitat.»

Palau del Parlament, 19 de juny de 1997

Josep Abelló i Padró, Martí Carnicer i Vidal, Montserrat
Duch i Plana, Mariano Gil i Agné, Manel Nadal i
Farreras, Montserrat Tura i Camafreita, Joan Blanch i
Rodríguez, Magí Cadevall i Soler, Josep M. Carbonell
i Abelló, Antoni Dalmau i Ribalta, Rosa Barenys i
Martorell, Josep Mir i Bagó, Ramon Vilalta i Oliva,
Carme Figueras i Siñol
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una sortida de l’autopista A-
7 a la comarca del Montsià
Tram. 250-01037/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 20226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

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 comarca del Montsià, tot i estar travessada comple-
tament per l’autopista A-7 no compta amb cap sortida
dins dels 24 Km. pels que transcorre. Aquest fet dificul-
ta la comunicació amb els municipis de l’interior de la
comarca, als que s’ha d’arribar després de nombrosos
encreuaments i circulació per diverses carreteres, la
majoria de caràcter local i amb traçats, amplades i es-
tat de conservació poc adients.

El fet s’agreuja en el cas del municipi de la Sénia, que
degut al seu caràcter industrial i comercial, genera un
notori trànsit de vehicles, molts d’ells procedents de
fora de les Terres de l’Ebre, alguns de gran tonatge, i
que tenen grans dificultats per arribar-hi, tant per la
falta d’orientació que troben en les inexistents senya-
litzacions de l’autopista i de la carretera N-340, com
per les dificultats de les diferents carreteres per on
deuen accedir-hi.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés als municipis de la
Sénia i Sta. Bàrbara, amb una creixent importància in-
dustrial, així com als diferents municipis de l’interior
del Montsià i afavorir així el seu desenvolupament i
comunicació amb la resta del territori, presentem la
següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya, insta el Govern a:

1. Fer les gestions pertinents amb la direcció
d’AUMAR per construir una sortida de l’autopista A-
7 a la comarca del Montsià que millori l’accessibilitat
als municipis de l’interior de la comarca i especialment
a la Sénia i Santa Bàrbara.

2. Mentre no es finalitzi aquesta nova sortida, aconse-
guir la ràpida inclusió de la senyalització de la Sénia a
la sortida núm. 41 de l’A-7 en direcció València, i a la
sortida núm. 42 en direcció a Barcelona, atenent a les
seves característiques de municipi industrial i comer-
cial.

3. Incloure també la indicació d’Alcanar a la sortida
núm. 42, tant per la proximitat i cens de població, com
per la seva importància agrícola especialment en el sec-
tor dels cítrics.

Palau del Parlament, 19 de juny de 1997

Víctor Gimeno i Sanz Jordi Guillot i Miravet
Diputat Portaveu

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del punt quilomètric 1,7 de la carre-
tera C-1411, en el terme municipal
d’Abrera (Baix Llobregat)
Tram. 250-01038/05

Presentació: Sr. Jordi Portabella i Calvete,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 20227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Portabella i Calvete, Jordi Ausàs i
Coll, Josep Bargalló i Valls, Josep-Lluís Carod-Rovira,
Josep Huguet i Biosca, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
modificació de la C-1411

El primer tram de la carretera C-1411, entorn del qui-
lòmetre 1,7, al terme municipal d’Abrera, entre els
nuclis d’aquesta població i Olesa de Montserrat, des-
criu una corba molt pronunciada amb un canvi de ra-
sant considerable i un peralt equivocat que fan d’aquest
un punt d’elevada sinistralitat, especialment quan plou.
Darrerament, hi ha hagut diversos accidents molt greus.
Durant el propassat mes de maig, per exemple, foren
tres les víctimes mortals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’ERC pre-
senta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

1. Modificar el peralt de la carretera C-1411 al km 1,7
del seu recorregut, corregint-ne l’actual.

2. Modificar les característiques de l’asfalt per incre-
mentar l’adherència dels vehicles que hi circulen.

3. Iniciar els estudis pertinents per modificar el traçat
dels primers quilòmetres de la C-1411 per tal d’elimi-
nar la perillosa corba que actualment descriu.

Palau del Parlament, 25 de juny 1997

Jordi Portabella i Calvete, Jordi Ausàs i Coll, Josep
Bargalló i Valls, Josep-Lluís Carod-Rovira, Josep
Huguet i Biosca
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Proposició no de llei sobre la
remodelació de la carretera CN-420,
entre Reus (Baix Camp) i Falset (Prio-
rat)
Tram. 250-01039/05

Presentació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 20239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya ,junta-
ment amb la signatura de quatre diputats més,

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre la
remodelació de la CN-420, entre Reus i Falset.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La carretera que uneix Reus amb Falset i Móra d’Ebre,
la CN-420, és una carretera que històricament ha tingut
un paper fonamental en les relacions entre la comarca
del Baix Camp i les comarques del Priorat, la Ribera
d’Ebre, la Terra Alta, la Franja de Ponent, i també com
a via de sortida cap a l’Aragó.

En aquestes relacions hi ha tingut un paper fonamental
i per tant cal destacar per damunt de tot les relacions en
l’àmbit econòmic que afecten diversos sectors com són
el comerç i l’agricultura, entre d’altres.

Les comunicacions són fonamentals per a les relacions
entre territoris, i unes bones vies de comunicació, con-
soliden la relació entre aquests territoris i en determi-
nen el seu present i el seu futur.

La carretera en qüestió que històricament havia jugat
un paper fonamental s’ha anat degradant d’una mane-
ra molt important, i malgrat que se’n va fer un arranja-
ment en algun dels seus trams, n’ha quedat un sense
arreglar, que és el tram que passa pel Coll Negre  i pel
Coll de la Teixeta. Aquest tram de només 5 Kms, és
suficient com per haver de considerar aquesta com una
carretera pèssima i que continua fent de tap a la comar-
ca del Priorat, en les seves relacions amb el Baix Camp
i les comarques situades més al Nord.

Sembla que les previsions del Ministeri de Foment,
organisme competent per arreglar aquesta carretera, són
les de fer les obres d’arranjament com a molt aviat
l’any 2000, és a dir ja al segle XXI, la qual cosa repre-
senta un retard massa considerable per a les necessitats
de les comarques del Priorat, el Baix Camp i la Ribera
d’Ebre. De fet el retard ja s’ha acumulat en el temps
d’una manera molt important i aquest retard ha provo-
cat ja prou conseqüències negatives afavorint el dese-
quilibri territorial i evitant el progrés d’una zona impor-
tant del nostre país.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar
amb el govern de l’Estat la remodelació urgent de la
CN-420 entre Reus i Falset, en el tram que passa pel
Coll Negre i pel Coll de la Teixeta, amb la màxima
urgència possible, de manera que l’inici de les obres no
s’allargui més enllà de l’any 1998.

Palau del Parlament, 25 de juny 1997

Ernest Benach i Pascual, Josep Bargalló i Valls, Jordi
Portabella i Calvete, Jordi Ausàs i Coll, Josep-Lluís
Carod-Rovira

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una campanya informativa dels dife-
rents tipus de residus que es generen
a la vida domèstica
Tram. 250-01040/05

Presentació: Sr. Ignasi Oleart i Comellas,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Popular
Reg. 20240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Simon Pujol i Folcrà, M. Dolors Montserrat i Culleré,
Ignasi Oleart i Comellas, Víctor Ros i Casas, Isidre
Bonet i Palau, diputats, conjuntament i en representa-
ció del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Avui és innegable que el respecte al medi ambient ha
d’arribar a ser per a tots una exigència de la nostra ac-
tivitat quotidiana. El gran esforç legislatiu i econòmic
que es fa per tal d’evitar la degradació i la recuperació
del medi ambient exigeix que aquest camí comenci per
una actitud positiva per part de tots, consistent en trac-
tar selectivament els residus que produïm en la nostra
vida de cada dia.

Per aconseguir aquesta fita cal ser informats i també
tenir els mitjans per actuar en aquest sentit.

Per la qual cosa es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Fer una campanya pública d’informació sobre els
grans tipus de residus, orgànics, inorgànics, vidres,
paper i plàstics, que es produeixen a la vida domèstica
donant a conèixer els mitjans adequats per a la seva
recollida selectiva a casa i els llocs on s’han de diposi-
tar.

2. Col·laborar amb ens locals dels principis municipals
de Catalunya per tal d’actuar d’acord amb aquesta cam-
panya, instal·lant punts de recollida selectiva de residus
domèstics a llocs adients en els barris dels seus muni-
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cipis respectius i instruint als seus agents d’ordre públic
perquè informin als veïns de l’ús adequat d’aquests
contenidors.

3. Ponderar la concessió de subvencions als ens locals
i a les empreses privades que col·laborin en aquesta
campanya per aconseguir una major consciència soci-
al de la necessitat de tractar els residus des de l’origen.

Palau del Parlament, 19 de juny de 1997

 Ignasi Oleart i Comellas, Isidre Bonet i Palau, M. Do-
lors Montserrat i Culleré, Víctor Ros i Casas, i Simon
Pujol i Folcrà

Proposició no de llei de solidaritat amb
els afectats per les malalties genèti-
ques en general, i per la fibrosi
quística en particular i amb llurs famí-
lies
Tram. 250-01041/05

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Grup Socialista al Parla-
ment de Catalunya, Grup Parlamentari
Popular, Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya-Els Verds (IC-EV), Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Mixt
Reg. 20259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, Higini Clotas i
Cierco, Portaveu, del Grup Parlamentari Socialista,
Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu, del Grup
Parlamentari Popular, Jordi Guillot i Miravet, Portaveu,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, Josep-Lluís Carod-Rovira, Portaveu, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Benet Tugues i Boliart, Portaveu, del Grup Parlamen-
tari Mixt•

Document/proposta: Proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

«Atès que la Fibrosi Quística és una malaltia que afecta
de forma greu i progressiva l’aparell respiratori, diges-
tiu i reproductor dels afectats, que comporta que ells i
les seves famílies es vegin atrapats en una lluita diària
per fer front a la limitació de la seva qualitat de vida.

Atès que aquesta malaltia afecta a un de cada 2.500
naixements, i que una de cada 25 persones n’és porta-
dora, essent la malaltia genètica hereditària més fre-
qüent a casa nostra tot i el gran desconeixement que es
té d’ella.

És per aquests motius que els Grups Parlamentaris so-
tasignats presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya manifesta:
1. La seva solidaritat amb els afectats per les malalties
genètiques en general i la Fibrosi Quística en particular i
amb llurs famílies, tot expressant la seva comprensió i el
seu suport per a la defensa d’una millor qualitat de vida.

2. El desig de contribuir a augmentar el coneixement,
la comprensió i la solidaritat de la societat catalana
davant l’impacte global d’aquesta malaltia.

3. La necessitat que els propers anys s’incrementin les
actuacions que donin resposta als requeriments de les
persones amb FIBROSI QUÍSTICA, desenvolupament
estratègies d’intervenció sanitàries, promovent l’aten-
ció qualificada en tots els nivells assistencials i establint
la coordinació dels recursos existents.

4. La necessitat que es promogui, en la mesura dels
recursos disponibles, la recollida sistemàtica de dades
que permetin disposar d’un cens d’afectats, el més
exacte possible.

5. La necessitat que es continuïn les polítiques de for-
mació dels professionals dedicats a atendre i tractar
aquesta malaltia en tots els seus vessants.

6. La importància que es continuïn fomentant les inves-
tigacions i la consolidació de les Unitats de Fibrosi
Quística en aquells hospitals de referència per a aquesta
patologia, per tal de definir millor els criteris d’atenció
integral dels pacients i de la seva qualitat de vida quoti-
diana.

7. El suport als pares i afectats que s’associen per afron-
tar la seva malaltia i lluiten per a una millor qualitat de
vida.»

Palau del Parlament, 17 de juny 1997

Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió; Higini Clotas i Cierco, Porta-
veu del Grup Parlamentari Socialista; Maria Dolors
Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parlamentari
Popular; Jordi Guillot i Miravet, Portaveu del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds;
Josep-Lluís Carod-Rovira, Portaveu del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Benet
Tugues i Boliart, Portaveu del Grup Mixt

Proposició no de llei sobre la interpre-
tació no restrictiva de les Ordres de
l’11 d’octubre de 1994 i del 24 de juliol
de 1995 del Ministeri d’Educació i Ci-
ència, pel que fa a l’especialitat d’edu-
cació física
Tram. 250-01042/05

Presentació: Simon Pujol i Folcrà, junta-
ment amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari Popular
Reg. 20265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Simon Pujol i Folcrà, Josep Maria Francàs i Porti,
Ignasi Oleart i Comellas, Víctor Ros i Casas, Isidre
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Bonet i Palau, Diputats, conjuntament i en representa-
ció del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ordre d’11 d’octubre de 1994, del Ministeri d’Edu-
cació i Ciència, en exercici de l’habilitació concedida
per la Disposició Transitòria Desena del Reial Decret
1004/1991, de 14 de juny, desenvolupa els criteris de la
LOGSE sobre qualificació dels professors per impartir
els nivells educatius d’educació primària i d’educació
infantil.

L’Ordre de 24 de juliol de 1995, també del Ministeri
d’Educació i Ciència, dictada en exercici de la matei-
xa habilitació, regula aquests criteris pel nivell educa-
tiu de l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).

Es tracta, doncs, de dues normes complementàries. La
seva aplicació conjunta origina, no obstant, situacions
de certes dificultats de gestió. Una d’aquestes situaci-
ons es dóna a l’ensenyament del que s’anomenen espe-
cialitats d’educació primària, concretament a l’ense-
nyament d’educació física.

L’Ordre d’11 d’octubre de 1994 exigeix que aquesta
especialitat sigui impartida per Mestres, Diplomats en
Professorat d’educació general bàsica o Mestres de pri-
mer Ensenyament. Tan sols habilita a llicenciats en edu-
cació física quan es tracta de professors que estiguessin
impartint aquesta especialitat al moment d’entrar en vigor
aquesta Ordre i només si es tracta de centres privats. L’Or-
dre de 1995, complementària d’aquesta de 1994, pel ni-
vell educatiu de l’ensenyament secundari limita l’ense-
nyament d’aquesta especialitat als Llicenciats en Educa-
ció Física o altres llicenciats universitaris que tinguin al-
tres titulacions complementàries.

Aquesta situació, origina, doncs, el fet que als centres
privats on s’imparteixen els nivells educatius d’educa-
ció infantil, primària i secundaria, s’han de contractar
dos professors diferents per als dos primers nivells i per
al segon, ja que els llicenciats no poden impartir aques-
ta especialitat a infantil i primària i els Mestres no po-
den impartir aquesta especialitat al nivell de secunda-
ria.

Tots coneixem dos factors que incideixen a més en
aquest problema. Els professors d’educació física que
són llicenciats en educació física per l’INEF difícilment
es troben en la situació transitòria que contempla l’Or-
dre de 1994 per poder impartir aquesta especialitat als
nivells d’educació infantil i primària. Es tracta d’un col
lectiu de professionals molt jove que per tant pràctica-
ment veu reduïda la seva dedicació docent al nivell de
secundaria. L’altre factor és que l’educació física no és
una especialitat que exigeixi la presència del professor
al centre educatiu tot el dia. Només els grans centres
amb moltes línies poden oferir dedicació de tota la jor-
nada. Això dificulta enormement trobar professors per
un i altre nivell que acceptin dedicar-se a un centre
educatiu per ser-hi només unes hores diàries donada la
gran dificultat de poder compaginar aquesta dedicació
a mitja jornada amb altres centres educatius, ja que els
horaris són quasi bé coincidents.
La aplicació estricte d’aquestes exigències dóna lloc, a
més, a un problema econòmic. Per als centres privats que
imparteixen els tres nivells esmentats d’educació, infan-
til, primària i secundaria, la contractació de dos professors
per impartir l’especialitat d’educació física suposa un
sobrecost que al final repercuteix en els pares.

Per la qual cosa es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
de la Generalitat perquè l’aplicació pràctica de les dues
Ordres del Ministeri d’Educació i Ciència, d’11 d’oc-
tubre de 1994 i de 24 de juliol de 1995, es faci interpre-
tant que les restriccions que s’estableixen per una i al-
tre per impartir l’especialitat d’educació física no
s’apliquin quan en un mateix centre privat concertat s’
imparteixen els nivells d’educació infantil, primària i
secundaria, admetent que un sol professor, llicenciat en
educació física, pugui impartir aquesta especialitat als
tres nivells educatius en un sol centre educatiu.

Palau del Parlament, 19 de juny de 1997

Ignasi Oleart i Comellas, Víctor Ros i Casas, Simon
Pujol i Folcrà, Josep Maria Francàs i Porti, Isidre Bo-
net i Palau

Proposició no de llei sobre la prohibi-
ció de la Unió Europea d’ampliar pa-
tents a l’estructura genètica bàsica
dels éssers vius
Tram. 250-01043/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 20278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

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

En l’actualitat, les institucions de la Unió Europea es-
tan debatent una Proposició de Directiva relativa a la
Protecció Jurídica de les lnvencions Biotecnològiques
que pretenen ampliar l’àmbit de la patentabilitat al con-
junt dels éssers vius, les seves parts i processos, promo-
vent l’apropiació privada i monopolística dels produc-
tes i processos de la vida.

L’ esmentada proposta de Directiva suposa que qualse-
vol material biològic existent a la natura, inclosos ele-
ments del cas humà, poden ser susceptibles de drets de
patent, donat que l’aïllament del material viu i la seva
reproducció en laboratori és considerat una activitat
inventiva.

A l’Estat Espanyol, diverses organitzacions ecologistes,
d’agricultors i ramaders, de solidaritat amb el Tercer
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Món, de defensa dels drets dels animals, entre d’altres,
estan promovent la sensibilització de l’opinió pública
i de les institucions sobre les greus repercussions sani-
tàries, ecològiques, econòmiques, socials i ètiques que
poden produir-se si prevalen els interesses egoistes,
insolidaris i contraris a la dignitat humana i a la ètica en
l’esmentat debut.

Considerant que l’ampliació de la legislació de patents
a l’estructura genètica bàsica dels éssers vius:

– suposaria reduir la vida mateixa a una mera mercade-
ria.

– produiria enormes impactes negatius sobre la
biodiversitat i l’estabilitat ecològica.

– posaria en perill la seguretat alimentària.

– implicaria la dependència quasi absoluta dels agricul-
tors i ramaders de les grans empreses agroquímiques,
afegint nous perills a la salut.

– degradaria a termes monetaris les relacions de la so-
cietat humana amb la natura, molt especialment pel que
fa referència al benestar animal.

– atemptaria contra els més elementals valors ètics i
contra els drets humans.

Per aquests motius, el grup parlamentari d’IC-EV, pre-
senta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
iniciar les actuacions oportunes davant la Unió Europea
amb la finalitat d’establir la prohibició inequívoca de la
concessió de patents sobre:

– Els éssers humans i qualsevol de les parts del seu or-
ganisme, així com del material genètic derivat del ma-
teix.

– El processos i tècniques de manipulació genètica
d’éssers humans, així com els mètodes, tractaments i
teràpies en els quals es precisa l’aplicació dels esmen-
tats processos i tècniques.

– Els animals, vegetals o qualsevol ultra forma natural
de vida, i parts del seu organisme o dels seus cicles bi-
ològics, inclosos els propàguls, així com del material
genètic derivat dels mateixos.

Palau del Parlament, 26 de juny de 1997

Víctor Gimeno i Sanz Jordi Guillot i Miravet
Diputat Portaveu
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un decret que reguli l’accés públic a
les enquestes i estudis d’opinió elabo-
rats amb càrrec als Pressupostos de la
Generalitat
Tram. 250-01044/05

Presentació: Grup Socialista al Parlament
de Catalunya, Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV),
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari Po-
pular, Grup Mixt
Reg. 20341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups parlamentaris sotasignats, 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.

Les administracions públiques acostumen a promoure
i realitzar enquestes i estudis d’opinió, de naturalesa i
amb finalitats diverses: preferències o/i prioritats polí-
tiques o socials dels ciutadans, valoració de determinats
serveis públics, etc.

El resultat d’aquestes enquestes i estudis d’opinió és
fonamental per a la planificació de l’acció política i
administrativa, així com també per a tota mena d’anà-
lisis socials.

En una societat democràtica i plural cal que aquests
resultats siguin públics, ja que totes les forces políti-
ques, estudiosos i ciutadans en general tenen dret a
conèixer les enquestes d’opinió duts a terme amb càr-
rec als recursos públics.

És per tots aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Trametre als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya les enquestes i estudis d’opinió relatives a la
intenció de vot, valoració de partits i valoració de líders
polítics, fetes per encàrrec del Govern o de l’Adminis-
tració de la Generalitat, o dels organismes i empreses
que en depenen, en un termini no superior a un mes a
comptar de la data de finalització i de la codificació o
gravació de la informació en el suport magnètic o
aquell altre que sigui utilitzat.

2. Elaborar en un termini no superior a tres mesos el
Departament de la Presidència un Decret que reguli
l’accés públic a les enquestes i estudis d’opinió que es
realitzen per encàrrec del Govern o de l’Administració
de la Generalitat o dels organismes i empreses que en
depenen, amb càrrecs als seus Pressupostos. Aquest
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Decret també crearà el Registre Públic d’Enquestes
d’Opinió de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de juny de 1997

Higini Clotas, G. Socialista; ?, G. P. de Convergència i
Unió; Jordi Guillot, del G. P. d’Iniciativa per Catalunya
- Els Verds; Joan Puigcercós, del G. P. d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya; M. Dolors Montserrat i
Culleré, del G. P. Popular, i Josep Tugues, del G. Mixt

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei orgànica de modificació de l’article
2 de la Llei 1/1996, del 22 de març, 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
Tram. 270-00013/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 19977 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 140 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Propos-
ta de Resolució per la qual s’acorda de presentar a la
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de Llei
Orgànica de modificació de l’article 2 de la Llei 1/
1996.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 24 de la Constitució reconeix el dret de tothom
a obtenir la tutela efectiva dels jutges i dels tribunals en
l’exercici dels seus drets i interessos legítims. Alhora,
I’article 119 del text constitucional, estableix que la
justícia serà gratuïta quan la llei ho disposi i en qualse-
vol cas, per aquells que acreditin insuficiència de recur-
sos per litigar.

La previsió constitucional de l’article 119 de la Cons-
titució ha estat desenvolupada per la Llei Orgànica 6/
1985 del Poder Judicial i per la Llei Ordinària 1/1996,
de 10 de gener d’Assistència Jurídica Gratuïta. Aquesta
llei assenyala en la seva exposició de motius que la seva
finalitat és regular un sistema de justícia gratuïta que
permeti als ciutadans que acreditin insuficiència de re-
cursos accedir a la tutela judicial efectiva amb la defen-
sa adequada dels seus drets i interessos legítims. Es diu
també que la finalitat de la llei és, per tant, garantir l’ac-
cés a la justícia en condicions d’igualtat a tots els ciu-
tadans.
Tanmateix, I’article 2 de la llei relatiu a l’àmbit perso-
nal d’aplicació estableix que el dret a l’assistència ju-
rídica gratuïta s’estén als ciutadans espanyols, als naci-
onals dels altres estats membres de la Unió Europea i
als estrangers que resideixin legalment a Espanya, si
acrediten insuficiència de recursos per litigar.

L’actual regulació exclou, per tant, als ciutadans estran-
gers no comunitaris –amb l’excepció de la jurisdicció
penal i la sol·licitud d’asil– la qual cosa pot provocar
situacions de desemparament en el cas de carència o
pèrdua de la condició de resident i en supòsits com res-
cissions de contractes, desnonaments o altres.

Resulta, per tant, imprescindible modificar l’article 2 de
la Llei 1/1996 per estendre l’assistència jurídica gratu-
ïta a totes les persones sense recursos suficients.

Per aquests motius el Grup Parlamentari d’lniciativa per
Catalunya - Els Verds, presenta la següent

PROPOSICIÓ DE LLEI

L’apartat a) de l’article 2 de la llei 1/1996 d’Assistèn-
cia Jurídica Garantida quedarà redactat de la següent
manera:

«a) Los ciudadanos españoles y los extranjeros cuando
acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

»b) En el orden jurisdiccional social, para la defensa
en juicio, además, los trabajadores y los beneficiarios
del sistema de seguridad social, tanto españoles como
extranderos.»

Palau del Parlament, 16 de juny de 1997

Roc Fuentes i Navarro Jordi Guillot i Miravet
Diputat Portaveu

3.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desenvolu-
pament de l’ensenyament secundari
obligatori a Catalunya
Tram. 302-00108/05

Presentació: Sr. Josep Maria Francàs i
Porti, del Grup Parlamentari Popular
Reg. 20058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep M. Francàs i Porti, diputat del Grup Parlamentari
Popular, d’acord amb allò que disposa l’article 130 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Moció
subsegüent a l’lnterpel·lació sobre el desenvolupament
de l’ensenyament secundari obligatori a Catalunya
(301-00051/05)

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
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1. Dur a terme les actuacions oportunes per tal que les
àrees comunes bàsiques de l’ESO puguin cursar-se
com assignatures anuals amb un mínim de tres hores

setmanals.

2. Estructurar el segon cicle de l’ESO en la seva part
comuna i variable del currículum per tal que s’organitzi
en itineraris diferenciats, adequats a les necessitats,
aptituds, actituds, interessos i ritmes d’aprenentatge
dels alumnes.

3. Modificar l’article 14 del Decret 96/1992 de 28
d’abril per tal que l’alumne que hagi repetit un curs al
primer cicle de l’ESO, pugui tornar a repetir un curs en
el segon cicle sense l’excepcionalitat que marca l’es-
mentat article.

4. Articular els mecanismes necessaris per tal que els
alumnes amb setze anys complerts i que a criteri de
l’equip docent no arribin als objectius de l’ESO puguin
acollir-se a programes de garantia social sense haver
d’esperar a la finalització de l’etapa, sens perjudici dels
mecanismes de reincorporació al sistema educatiu pre-
vistos a la LOGSE.

5. Modificar el Reglament Orgànic dels IES (ROIES)
per tal que el nombre de departaments es correspongui
amb el de les especialitats.

6. Establir les mesures oportunes per tal que la cultura
clàssica tingui una presència suficient a l’ESO, amb la
introducció de crèdits comuns de Cultura Clàssica a 3er
d’ESO i crèdits comuns de Cultura Clàssica amb con-
tinguts de llengua llatina a 4t curs, en els itineraris di-
rigits als batxillerats.

7. Urgir la publicació del nou decret de drets i deures
dels alumnes dels centres de nivells no universitaris de
Catalunya, potenciant el respecte a les persones i a la
seva funció en el centre, simplificant i agilitant els pro-
cessos d’intervenció, amb la finalitat de poder donar
resposta immediata, del tutor, I’equip directiu i el Con-
sell Escolar en els casos de faltes greus i molt greus.

8. Flexibilitzar els criteris d’adscripció d’alumnes de
centres de primària a centres de secundària, per tal
d’avançar amb la possibilitat real d’elecció entre els
centres públics.

Palau del Parlament, 19 de juny de 1997

Josep M. Francàs i Porti
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la formació
professional ocupacional
Tram. 302-00109/05

Presentació: Sr. Josep Maria Rañé i
Blasco, del Grup Socialista al Parlament
de Catalunya
Reg. 20076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep M. Rañé i Blasco, fent ús del que es determina a
l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presenta la
següent Moció subsegüent a la interpel·lació, substan-
ciada al Ple (NT. 300-00158/05), per tal que sigui de-
batuda i votada a la sessió plenària vinent, sobre la for-
mació professional ocupacional.

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar anualment i amb caràcter previ a la seva execu-
ció, el pla de formació ocupacional, actuacions a fins de ca-
ràcter ocupacional i d’intermediació en el mercat de treball de
la Generalitat. Aquest Pla ha de contenir com a mínim:

a) Objectius correctament quantificats que té previst
assolir, per sectors, econòmics col·lectius i territoris.

b) Criteris d’actuació.

c) Recursos econòmics destinats a fer-ho possible.

2. Negociar aquests plans anuals, i si ‘escau, acordar
amb les organitzacions representatives dels sectors eco-
nòmics i socials i del món local.

3. Avaluar anualment el Pla de Formació Ocupacional,
actuacions afins de caràcter ocupacional i d’interme-
diació en el mercat de treball de la Generalitat, mitjan-
çant un informe.

Aquests informes han de permetre conèixer, no tant
sols, les dades quantitatives referides als recursos, cur-
sos d’alumnes, especialitats i centres que han participat,
sinó avaluar aspectes qualitatius com ara:

– el grau d’inserció induït, és a dir, quina part de les
persones aturades que han rebut formació han estat
contractades amb indicació del tipus de contracte, co-
incidència amb el curs desenvolupat, etc.
– el grau del compliment dels objectius previstos en ell.
– el grau de compliment dels criteris establerts.

4. Elaborar, en el termini màxim de tres mesos, els in-
formes anuals d’avaluació del programa de formació
ocupacional, actuacions afins de caràcter ocupacional
i d’intermediació en el mercat de treball de la Genera-
litat, desenvolupada durant els anys 92, 93, 94, 95 i 96
per ésser tramesos a aquest Parlament.»

Palau del Parlament, 19 de juny de 1997

Josep M. Rañé i Blasco
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la situació eco-
nòmica i financera de l’Administració
de la Generalitat
Tram. 302-00110/05

Presentació: Sr. Martí Carnicer i Vidal, del
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Reg. 20089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Carnicer i Vidal, fent ús del que es determina a
l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presenta la
següent Moció subsegüent a la interpel·lació d’urgència,
substanciada al Ple (N.T. 301-00051/05), per tal que
sigui debatuda i votada a la sessió plenària vinent, so-
bre la situació econòmica i financera de l’Administra-
ció de la Generalitat.

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Incloure en els estats d’execució trimestrals informa-
ció sobre les despeses imputades que corresponen a
exercicis anteriors.

2. Limitar l’import dels romanents de crèdits incorporats,
programant la seva reducció en els propers exercicis.

3. Informar al Parlament sobre el conveni inscrit amb
els contractistes d’obres públics sobre ajornaments de
pagament.

4. Incorporar en el projecte de pressupostos de cada any
un avenç sobre l’evolució de les principals magnituds
pressupostàries en els tres anys següents.

Palau del Parlament, 19 de juny de 1997

Martí Carnicer i Vidal

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de
peatges a les autopistes catalanes
Tram. 302-00111/05

Presentació: Sr. Jordi Portabella i Calvete,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 20135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Portabella i Calvete, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document / proposta: Moció subsegüent a una interpel·-

lació sobre la política de peatges a les autopistes cata-
lanes
MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Potenciar, tant a nivell d’infraestructures com
pressupostàriament, el transport públic enfront del
transport privat.

2. Arbitrar els instruments legals necessaris dins del
proper període de sessions per tal que es facin efectius
les compensacions econòmiques corresponents als
ajuntaments afectats pel traçat d’autopistes de peatges,
en concepte de la bonificació a les concessionàries
d’autopistes de peatge sobre els tributs locals.

3. Reclamar al Govern Central la transferència dels
impostos especials, especialment els relatius a la ben-
zina, per tal de poder-los destinar, en part, al rescat de
les concessions d’autopistes de peatge existents a
Catalunya.»

Palau del Parlament, 19 de juny de 1997

Jordi Portabella i Calvete

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’educació es-
pecial
Tram. 302-00112/05

Presentació: Martí Sans i Pairutó, del
Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Reg. 20136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Sans i Pairutó, fent ús del que es determina a l’ar-
ticle 130.2 del Reglament de la Cambra, presenta la
següent Moció subsegüent a la interpel·lació, substan-
ciada al Ple (N.T. 300-00160/05), per tal que sigui de-
batuda i votada a la sessió plenària vinent, sobre l’edu-
cació especial.

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Proposar un marc normatiu que contempli des d’una
opció integral les necessitats del sector.

2. Desenvolupar programes de garantia social suficients
i adequats per possibilitar al màxim la integració labo-
ral d’aquest sector, després de l’escolarització.

3. Adaptar les escoles d’Educació Especial a l’esquema
educatiu de la LOGSE.

4. Continuar promovent polítiques de suport als alum-
nes i a les famílies per a cobrir amb garanties les neces-
sitats sociosanitàries.

5. Anar incrementant les disponibilitats pressupostàri-
es per aconseguir el personal sociosanitari suficient als
centres d’Educació Especial i a les escoles ordinàries
amb nens integrats amb patologies associades.
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6. Adequar la xarxa sanitària primària i hospitalària als
nens/nenes amb pluripatologies.

7. Agilitzar els pagaments a les escoles concertades per
tal de no provocar situacions de col·lapse funcional i
econòmic.

8. Acordar la revisió anual dels preus dels mòduls cor-
responents a les despeses de funcionament.

9. Iniciar un procés d’integració de les escoles d’Edu-
cació Especial municipals a la xarxa pública o, en el cas
que algun ajuntament volgués mantenir-ne la titularitat,
finançar el total del cost.

10. Ofertar anualment una convocatòria d’inversions
amb l’objectiu de millorar les infraestructures dels cen-
tres.»

Palau del Parlament, 19 de juny de 1997

Martí Sans i Pairutó

3.20. INTERPEL.LACIONS

Interpel·lacions

Trasllat al període de sessions següent

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.07.1997

D’acord amb les sol·licituds presentades pels responsa-
bles de cada iniciativa, es traslladen al període de ses-
sions següents les interpel·lacions tot seguit relaciona-
des mitjançant el número de tramitació:

300-00053/05, 300-00100/05, 300-00104/05, 300-
00106/05, 300-00107/05, 300-00111/05, 300-00112/
05, 300-00119/05, 300-00122/05, 300-00123/05, 300-
00126/05, 300-00128/05, 300-00129/05, 300-00134/
05, 300-00138/05, 300-00140/05, 300-00141/05, 300-
00143/05, 300-00144/05, 300-00146/05, 300-00147/
05, 300-00150/05, 300-00153/05, 300-00154/05, 300-
00159/05, 300-00163/05, 300-00165/05, 300-00166/
05, 300-00168/05, 300-00171/05, 300-00176/05, 300-
00181/05, 300-00182/05, 300-00183/05, 300-00185/
05, 300-00187/05, 300-00190/05, 300-00191/05, 300-
00193/05, 300-00195/05, 300-00196/05, 300-00197/
05, 300-00198/05, 300-00200/05, 300-00201/05, 300-
00202/05, 300-00203/05, 300-00204/05, 300-00206/
05, 300-00207/05, 300-00208/05, 300-00209/05, 300-
00211/05, 300-00212/05, 300-00217/05, 300-00218/
05, 300-00219/05, 300-00220/05, 300-00221/05, 300-
00222/05, 300-00224/05, 300-00225/05, 300-00226/
05, 300-00228/05, 300-00229/05, 300-00231/05, 300-
00232/05, 300-00233/05, 300-00234/05, 300-00236/
05, 300-00237/05, 300-00238/05, 300-00239/05, 300-
00240/05, 300-00241/05, 300-00243/05, 300-00244/
05, 300-00245/05, 300-00246/05, 300-00248/05, 300-
00249/05, 300-00250/05, 300-00251/05, 300-00252/
05, 300-00254/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la medicina legal o forense a Cata-
lunya
Tram. 300-00255/05

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 19934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martin, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/proposta: Interpel·lació sobre la medicina
legal a Catalunya

– Quin és el criteri de capteniment del Govern en rela-
ció a la medicina legal o forense a Catalunya ?

Palau del Parlament, 10 de juny 1997

Joan Ridao i Martin

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la situació de les finances de la Gene-
ralitat
Tram. 300-00256/05

Presentació: Sr. Joaquim Novella i
Izquierdo, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Reg. 19992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Novella i Izquierdo, diputat del Grup Parla-
mentari d’IC-EV, d’acord amb allò que preveu l’article
128 del Reglament de la Cambra, presenta la següent
interpel·lació, sol·licitant explícitament que sigui traslla-
dada al proper període de sessions

INTERPEL·LACIÓ

Quins són els propòsits de capteniment del Govern pel
que fa a la situació econòmico-financer de la Hisenda
de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de juny de 1997

Joaquim Novella i Izquierdo
Diputat
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICA-
CIONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Instruccions de la Mesa relatives als
treballs de les ponències

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, de conformitat amb l’article
26.1.segon del Reglament, ha acordat les següents:

Instruccions relatives al treball de les Ponències

1. Les reunions de les ponències són reservades i es
tenen a porta tancada.

2. Mai no s’ha de fer diari de sessions de les reunions
de les ponències.

3. Assisteixen a les reunions de les ponències qui n’és
ponent i la lletrada o el lletrat que les assessora. Si ho
acorda unànimement la ponència, hi poden assistir tam-
bé altres persones funcionàries del Parlament, les asses-
sores o els assessors acordats pels grups parlamentaris
i les persones citades a informar o a declarar en relació
amb els treballs de la ponència.

4. a) Els debats i els treballs de les ponències no s’en-
registren, no es transcriuen, ni tampoc se n’aixeca acta.
No obstant això, la Mesa del Parlament, la Mesa de la
Comissió o els ponents, unànimement, poden acordar
que s’enregistrin, que es transcriguin o que se n’aixe-
qui acta.

b) Si per una causa fortuïta s’enregistra alguna part
d’una reunió que no havia estat acordada prèviament i
explícitament, s’ha d’esborrar immediatament i s’ha de
considerar inexistent als efectes de la tramitació parla-
mentària.

5. a) Els documents de treball, les actes provisionals, les
cintes enregistrades i les transcripcions dels debats de
les ponències són reservats i només poden ésser consul-
tats pels membres de les ponències i pel personal
funcionari del Parlament al qual correspon de fer-ho,
d’acord amb les funcions que tenen encomanades.

b) Pel que fa al resultat final dels treballs de les ponèn-
cies –proposicions de llei, informes, propostes i altres–
, cal atenir-se al que disposa el Reglament.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 1997

El secretari primer El president del Parlament

Raimon Escudé i Pladellorens Joan Reventós i Carner
4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió de Política
Territorial

Substitució d’un diputat
Reg. 20074 / Coneixement: Mesa del Parlament,
sessió del 1.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista,
comunica a la Mesa del Parlament, que el Sr. Celestino
Corbacho i Chaves deixa de ser membre de la Comis-
sió de Política Territorial. En el seu lloc hi haurà el Sr.
Mariano Gil i Agné.

Palau del Parlament, 19 de juny de 1997

Higini Clotas i Cierco
Portaveu

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció 43/
V del Parlament de Catalunya, sobre la
política lingüística
Tram. 340-00139/05

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 20301 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
01.07.1997.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 43/V del Parlament de
Catalunya, sobre la política lingüística, aprovada pel
ple en sessió tinguda el dia 17 de desembre de 1996,
em correspon informar a la Comissió de Política Cul-
tural en els termes següents:

El reconeixement del català en el context de l’Estat
Espanyol ha rebut un impuls important. Així, per inici-
ativa del Grup Parlamentari Català, el 13 de maig d’en-
guany el Parlament de l’Estat va aprovar la llei 18/
1997, que modifica l’article 8 de la llei del contracte
d’assegurança tot possibilitant que el prenedor d’una
pòlissa pugui rebre tota la documentació en llengua
catalana. Complementàriament a l’actuació legal, el
Departament de Cultura ha editat un diccionari electrò-
nic del lèxic de les assegurances que contribuirà a la
correcta i ràpida redacció de les pòlisses en català.

En aquest mateix sentit, i com a resultat de les actuaci-
ons empreses pel Govern de la Generalitat per possibi-
litar l’etiquetatge en català, el Congrés de Diputats va
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aprovar el 18 de febrer una Proposició no de llei per la
qual s’insta el Govern de l’Estat a modificar la norma-
tiva per tal de permetre l’etiquetatge en llengua catala-
na, de manera que s’hagin de consignar en castellà ex-
clusivament les dades relacionades directament amb la
salut dels consumidors en els productes alimentaris
d’elaboració no artesanal.

El Govern de l’Estat ha aprovat també el Reial Decret
81/1997, de 24 de gener, sobre distribució i exhibició
de pel·lícules doblades a llengües diferents del castellà
i n’ha establert mesures de suport. El Departament de
Cultura ha previst enguany, com en els darrers anys,
mesures d’incentivació al doblatge, subtitulació, exhi-
bició i distribució de pel·lícules en llengua catalana, que
es concreten, fins a aquest moment, en les contingudes
a l’Ordre de 21 d’abril de 1997, per la qual s’aproven
les bases que han de regir la concessió de subvencions
per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes
comercials de llargmetratges doblats i/o subtitulats en
llengua catalana (DOGC núm. 2389, 1 2.05.97).

Cal reterenciar també que el Govern de la Generalitat
ha mantingut contactes amb la Delegació del govern de
l’Estat a Catalunya per tal que la seva actuació i la dels
organismes que en depenen facin efectiva l’oficialitat
de la llengua catalana davant dels ciutadans.

Finalment, cal esmentar l’aprovació del Reial Decret
489/1997, de 14 d’abril, pel qual les lleis, reials decrets-
lleis i decrets legislatius es podran publicar en la llen-
gua pròpia de totes les comunitats autònomes de l’àrea
lingüística catalana, i que obre una porta a la publica-
ció en una sola versió en llengua catalana.

Pel que fa a la coordinació de la política lingüística amb
les comunitats autònomes de parla catalana i també
amb l’Estat d’Andorra, s’ha treballat en diferents àm-
bits com ara l’ensenyament i la certificació del conei-
xement de la llengua catalana, l’assessorament i la re-
cerca terminològica, i també per a la coordinació de
treballs en l’àmbit socioeconòmic i de l’audiovisual. A
continuació s’ esmenten les principal s actuacions en
aquest sentit i en les matèries següents:

a) Ensenyament de català per a adults

1. Intercanvi de programes i material didàctic propi
amb les universitats de València, Castelló i Alacant,
amb l’Obra Cultural Balear, el Govern d’Andorra, el
Centre de Documentació Catalana de l’Ajuntament de
Perpinyà i el Centre de Recursos Maria Montessori de
l’Alguer.

2. Cessió de material d’autoaprenentatge de català a
les universitats de València, Castelló i Alacant, al go-
vern de les Illes Balears, a l’Obra Cultural Balear, al
Govern d’Andorra, al Centre de Documentació Catala-
na de l’Ajuntament de Perpinyà, a la Universitat de
Perpinyà i al Centre de Recursos Maria Montessori de
l’Alguer, i col·laboració en la formació dels seus asses-
sors de centre.

3. Organització de les Jornades Internacionals per a
Professors de Català amb la col·laboració d’institucions
de les Illes Balears (dues edicions), amb el Govern
d’Andorra (dues edicions) i amb la Universitat Jaume
I de Castelló i l’Ajuntament de Morella (dues edicions).
4. Coordinació tècnica en matèria de promoció de l’en-
senyament de català a l’exterior per mitjà de la Comis-
sió Mixta de Lectorats, integrada per representants de
la Generalitat de Catalunya, les universitats valencianes
i la Universitat de les Illes. Dues reunions a l’any.

5. En el marc de la Universitat Catalana d’Estiu es re-
alitzen activitats de perfeccionament de professorat, a
les quals assisteixen professors de la Catalunya Nord i
l’Alguer.

b) Certificació oficial dels coneixements de català

1. Assessorament al Govern d’Andorra sobre l’organit-
zació de les proves d’habilitació professional de traduc-
tors i intèrprets jurats.

2. Intercanvi d’informació entre la Junta permanent de
Català i la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencià i la Junta Avaluadora del Català del Govern de
les Illes.

3. Acord en matèria d’equivalències dels certificats
expedits per la Junta Permanent de Català i la Junta
Avaluadora del Català del Govern de les Illes.

4. Col·laboració pel que fa a l’administració del Certi-
ficat internacional de Català amb lectorats de català
que depenen del Govern d’Andorra, la Universitat de
les Illes Balears i amb el Centre de Recursos Maria
Montessori de l’Alguer. Col·laboració amb Perpinyà per
convocar proves del certificat esmentat de cara al 1998.

c) Assessorament lingüístic

1. Elaboració de versions úniques de documents ofici-
als amb la Generalitat Valenciana i la Universitat de les
Illes Balears.

2. Intercanvi d’informació i documentació de llenguat-
ge administratiu: es tramet tota la documentació de la
Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu a la
Coordinadora General de Llenguatge Administratiu,
que està integrada per representants tècnics d’organis-
mes oficials de les Illes Balears, el País Valencià,
Andorra, Perpinyà i Catalunya.

3. Atenció de consultes lingüístiques puntuals de dife-
rents organismes i entitats de tot el territori de parla
catalana.

d) Terminologia

1. Acord marc de col·laboració amb el Gabinet de
Terrninologia de la Universitat de les Illes (i d’aques-
ta amb el Govern de les Illes) i amb la Universitat de
València com a centres col·laboradors del TERMCAT,
Centre de Terrninologia.

2. Intercanvi d’informació i documentació entre el
TERMCAT i la Universitat de les Illes, la Universitat de
València, la Universitat de Perpinyà i el Govern
d’Andorra.

3. Servei d’atenció i consultes terminològiques a diver-
sos organismes de tot el territori de parla catalana.

4. Col·laboració del TERMCAT amb el Gabinet de Ter-
minologia de la Universitat de les Illes, amb la Univer-
sitat de València i amb el Govern d’Andorra pel que fa
a la formació en terminologia.
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5. Acord de col·laboració amb el Govern d’Andorra per a
l’elaboració d’un diccionari de terminologia de la neu.

e) Àmbit socioeconòmic.

S’ha fomentat l’intercanvi d’experiències en el camp
comercial de la restauració i la retolació amb els go-
verns de les Illes Balears i de l’Estat d’Andorra i tam-
bé en el món del treball amb el Govern Valencià.

f) Àmbit audiovisual.

S’ha col·laborat amb els governs o amb corporacions
locals de les Illes Balears, País Valencià i Andorra per
tal de facilitar informació sobre exhibició i doblatge de
pel·lícules en llengua catalana.

Fruit d’aquests contactes, alguns cinemes de Mallorca
i d’Andorra de circuit comercial han exhibit pel·lícules
doblades al català, i s’han facilitat contactes entre
aquests governs i distribuïdores per a l’exhibició pun-
tual de pel·lícules doblades al català fora dels circuits
comercials.

També s’han lliurat materials audiovisuals a les escoles
bressol del Rosselló a la Catalunya Nord, i s’han distri-
buït cintes de vídeo de karaoke en català a diversos
centres de l’àmbit lingüístic català.

Pel que fa a la presentació d’un projecte de nova llei de
normalització lingüística, el Govern de la Generalitat
ha impulsat l’inici dels treballs d’elaboració d’una nova
llei en matèria de llengua, previ contacte amb els par-
tits polítics amb representació parlamentària. El 6 de
març de 1997 es va constituir dins del Parlament de
Catalunya, i amb representació de tots els grups parla-
mentaris, una ponència que ha d’estudiar el text que
posteriorment constituirà la proposició de llei sobre el
nou marc legal de la llengua.

L’adopció d’aquest procediment, en comptes de la pre-
sentació directament del Govern d’un projecte de Llei
prèviament elaborat, respon a la voluntat de creació
d’un ambient més favorable al consens i a l’acord de
totes les torces polítiques catalanes. És, per tant, a partir
del diàleg sobre cada punt concret que la nova legisla-
ció haurà de tractor que sorgirà el text del projecte de
llei definitiu que serà presentat al Parlament de
Catalunya per a la seva ratificació.

D’altra banda, el Departament de Cultura ha iniciat la
revisió del contingut de la normativa reguladora dels
ajuts econòmics a la premsa en català a fi de poder
optimitzar la seva eficiència en relació amb la seva con-
solidació i extensió per la convocatòria prevista per al
1998. En aquest procés s’ha procurat comptar amb la
participació de les organitzacions que agrupen la major
parí de les publicacions locals i d’abast nacional.

Finalment, s’adjunta l’informe elaborat pel Departa-
ment d’Ensenyament sobre la implantació del català en
el sistema educatiu entre els cursos 1989-90 i 1 995-96.

Barcelona, 26 de juny de 1997

Joan M. Pujals
Conseller de Cultura

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller de
Cultura pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
Control del compliment de la Moció 49/
V del Parlament de Catalunya, sobre la
funció pública
Tram. 340-00154/05

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 20142 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
01.07.1997.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 49/V del Parlament de
Catalunya, sobre la funció pública de Catalunya, em
plau comunicar-vos el següent:

Pel que fa al procés de diàleg amb els interlocutors i els
agents socials a l’entorn de la Mesa de la Funció Públi-
ca, al que insta el punt primer de la moció, la Direcció
General de la Funció Pública està portant a terme un
procés de diàleg molt actiu i obert amb els representants
sindicals del personal que presta serveis a l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya.

Tots els grups de treball de la Mesa General de Nego-
ciació s’han reunit nombroses vegades amb la finalitat
de poder arribar a consensuar i signar un acord
plurianual sobre la millora del funcionament de l’Ad-
ministració de la Generalitat i les condicions de treball
del personal que hi treballa. Si les negociacions en curs
es desenvolupen d’acord amb les previsions, el docu-
ment es durà a la Mesa General de Negociació en el
transcurs de les properes dates, per a la seva signatura
amb els representants de les diferents centrals sindicals.

Per tal de donar compliment al segon punt de la present
moció, cal puntualitzar que mitjançant dos Acords de
30 de juliol de 1996, el Govern de la Generalitat ha
definit la política de modernització de l’Administració
de la Generalitat i els cinc àmbits prioritaris per portar-
la a terme, que inclouen mesures de desenvolupament
de la mateixa, i que coincideixen amb la distribució
dels diferents apartats de la moció.

Quant a les accions de reforma que condueixin a l’es-
talvi efectiu, tal com insta l’apartat a) del segon punt,
cal constatar que dins de l’àmbit de la reducció de cos-
tos i optimització de l’assignació pressupostària s’ha
impulsat el dimensionament d’efectius com a mesura
que afecta molt directament els recursos humans.
Aquesta mesura, iniciada ja el 1992, ha estat reforçada
amb la política de modernització i amb l’Acord de 4 de
març de 1997, que estableix una reducció del 2% anu-
al de dotacions pressupostàries de personal de la Gene-
ralitat, des de 1997 fins a 1999.

En aquest sentit, es val garantir que qualsevol creació de
nous serveis es dotarà bàsicament mitjançant la distribu-
ció dels recursos actualment existents. Com a exemple
d’aquesta línia de treball, ja s’han portat a terme redistri-
bucions per tal de fer front a les necessitats de personal
generades per la implantació de la LOGSE (194 llocs de
treball) i el desplegament dels Mossos d’Esquadra (45
llocs de treball), sense cap despesa addicional.
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Al mateix temps, cal constatar que amb els pressupos-
tos dels últims anys, els departaments han fet un esforç
molt important de reducció de la despesa i d’optimitza-
ció dels seus recursos econòmics i de priorització d’es-
talvis. En aquesta línia s’està portant a terme el pla de
concentració d’edificis, de control de la gestió patrimo-
nial i d’optimització de l’oferta i la demanda en matè-
ria immobiliària, alhora que es porta a terme la revisió
a la baixa dels lloguers. També s’han millorat les con-
dicions d’adquisició de subministraments a través de
l’actuació de la Junta Central de Subministraments a
través de la qual es poden negociar unes millors condi-
cions i s’aconsegueix una gestió més àgil.

En referència a les mesures d’anàlisi dels resultats, del
control de costos i els sistemes de control, en general,
que indica l’apartat b) del segon punt, s’ha de dir que
en l’àmbit de la millora dels sistemes de gestió hi ha la
implementació d’una mesura que preveu l’avaluació
dels serveis públics i la implantació d’indicadors en les
unitats directives.

Respecte l’avaluació dels serveis, el Departament de la
Presidència ha signat un conveni amb l’Organització de
Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC), per tal
que aquesta faci dues avaluacions dels serveis públics
de l’Administració de la Generalitat que l’OCUC escu-
lli. Els resultats de la primera avaluació no es faran
públics fins que es tinguin els resultats de la segona i
l’OCUC pugui fer les comparacions adients. Amb
aquest conveni es val impulsar la millora dels serveis i
avaluar la seva evolució per una organització indepen-
dent i amb prestigi entre els ciutadans.

En aquest mateix sentit, els indicadors de gestió i els qua-
dres de comandament són ja un instrument de gestió ha-
bitual en l’administració sanitària de la Generalitat i el seu
àmbit d’implantació s’està ampliant a diverses direccions
generals i ja s’han iniciat actuacions diverses per implan-
tar nous quadres de comandament en altres unitats direc-
tives. És per això que s’està preparant la publicació d’un
manual de disseny de quadres de comandament, elaborat
pel Comitè Director per a l’Organització.

En relació a les accions de simplificació d’estructures
organitzatives que indica I’apartat c) del segon punt, cal
remarcar la supressió, mitjançant decret, d’aproximada-
ment 200 llocs de comandament creats mitjançant una
estructura formalitzada, així com la reducció de 1230
llocs de treball, creats mitjançant les relacions de llocs de
treball aprovades en anys anteriors. També és important
tenir en compte la simplificació que ha comportat la fu-
sió del Departament d’lndústria i Energia i el de Comerç,
Consum i Turisme, que ha suposat la reducció d’un de-
partament i de tres unitats directives. Igualment, el Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques ha supri-
mit dues unitats directives en una recent reestructuració
i també ha suprimit el Consorci per a la Navegació i Pro-
moció Turística de l’Ebre, les funcions del qual han estat
atribuïdes a l’lnstitut per al Desenvolupament de les Ter-
res de l’Ebre.

Quant a l’adequació dels recursos humans a les neces-
sitats del servei, segons insta l’apartat d) del segon
punt, es continua perseguint com a finalitat de tota ac-
tuació l’afavorir els comportaments d’autoresponsabi-
litat, d’austeritat, d’innovació i de qualitat, que contri-
bueixin a una administració més eficient i flexible.

Per fer possible això, cal enfortir la funció directiva de
la Generalitat, per a la qual cosa s’està desenvolupant
l’edició 96/97 del Programa de formació per a alts càr-
recs de la Generalitat (PROFAC) i, en el programa
d’activitats de formació de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya per a 1997, està previst el curs de
funció gerencial a les administracions públiques, per a
funcionaris de l’Administració de la Generalitat, així
com altres cursos.

En aquest mateix sentit, amb la voluntat de continuar i
accelerar la modernització de la gestió dels recursos hu-
mans, mitjançant la modificació dels sistemes de selecció,
provisió, avaluació, formació, carrera i retribucions, s’ha
publicat el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el nou reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funcionaris de l’ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

I igualment, la redistribució d’efectius, aprovada per
Acord del Govern de 29 d’abril de 1997, i al que s’ha fet
esment anteriorment, és un instrument per donar resposta
a les necessitats de personal del servei públic, que faci
compatible la reducció global d’efectius amb noves ne-
cessitats, introduint un nou element de racionalitat en la
gestió de personal, fomentant la capacitat d’adaptabilitat
de l’organització als requeriments dels serveis.

Barcelona, 16 de juny de 1997

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

Control del compliment de la Resolu-
ció 237/V del Parlament de Catalunya,
sobre la millora dels serveis ferroviaris
a les comarques de l’Ebre
Tram. 340-00231/05

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 19867 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
01.07.1997.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 237/V del Parlament de
Catalunya, sobre la millora dels serveis ferroviaris a les
comarques de l’Ebre, (BOPC núm. 144, del 26 de fe-
brer de 1997), em plau d’adjuntar-vos còpia de les car-
tes que he tramès a l’Excmo. Sr. D. Rafael Arias
Salgado, Ministro de Fomento i a l’Excmo. Sr. D.
Miguel Corsini, Presidente de Renfe.

Barcelona, 12 de juny de 1997

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller de
Política Territorial i Obres Públiques pot ésser consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolu-
ció 234/V del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció de la variant de la
carretera C-255, de la Bisbal
d’Empordà (Baix Empordà)
Tram. 340-00232/05

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20046 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
01.07.1997.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 234/V del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de la variant de la car-
retera C-255, de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
(BOPC núm. 144, del 26 de febrer de 1997), em plau
notificar-vos que el Govern de la Generalitat, mitjan-
çant els serveis tècnics de la Direcció General de Car-
reteres del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, ha continuat amb l’anàlisi de les diferents
al·legacions presentades pels ajuntaments, les entitats i
els particulars per tal que, al més aviat possible, es pu-
guin adoptar les decisions necessàries per poder esco-
llir la solució més adient i redactar els projectes corres-
ponents.

Barcelona, 17 de juny de 1997

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 229/V del Parlament de Catalunya,
sobre la variant de la carretera C-149,
de la Valldan, de Berga
Tram. 340-00233/05

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20047 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
01.07.1997.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 229/V del Parlament de
Catalunya, sobre la variant de la carretera C-149, de la
Valldan, de Berga (BOPC núm. 142, del 24 de febrer de
1997), em plau notificar-vos que s’han accelerat els trà-
mits per tal de procedir, en el més breu termini possi-
ble, a l’aprovació de la informació pública feta. A par-
tir de l’anterior es redactarà amb la màxima urgència el
projecte constructiu corresponent, a fi i efecte que les
obres puguin ser iniciades quan abans millor.

Barcelona, 17 de juny de 1997

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
Control del compliment de la Resolu-
ció 230/V del Parlament de Catalunya,
sobre la reparació de la carretera C-
1411 al punt quilomètric 48,3
Tram. 340-00234/05

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20048 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
01.07.1997.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 230/V del Parlament de
Catalunya, sobre la reparació del punt quilomètric 48,3
de la carretera C-1411 (BOPC núm. 142, del 24 de fe-
brer de 1997), em plau notificar-vos que en el p.k. 48,3
acaba el carril de via lenta que hi ha en direcció
Manresa i en direcció Berga, és en el punt on comen-
ça la ratlla contínua.

A fi de millorar la seguretat vial d’aquesta zona, s’es-
tà estudiant una modificació de la senyalització, reduint
la distància d’avançament.

Barcelona, 18 de juny de 1997

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

4.53.

COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMA-
TIVES EN LES COMISSIONS

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES DE MEMBRES
DEL GOVERN

Sessió informativa del conseller de
Sanitat i Seguretat Social davant la
Comissió de Política Social, per a in-
formar sobre la situació actual de la
Quinta de Salut l’Aliança
Tram. 355-00023/05

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 24 de la Co-
missió de Política Social, del 25.06.1997 (DSPC-C
219).
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4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de les entitats sig-
nants del Manifest 96 pels drets de les
persones amb discapacitats davant la
Comissió de Política Social
Tram. 357-00176/05

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comis-
sió de Política Social, del 25.06.1997 (DSPC-C 219).

Compareixença del conseller de Ben-
estar Social davant la Comissió de
Política Social, perquè informi sobre el
contingut i l’aplicació del Decret 394/
1996, de 12 de desembre, pel qual
s’estableix el règim de contraprestaci-
ons dels usuaris en la prestació de
serveis socials
Tram. 357-00212/05

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 24 de la Comissió de Polí-
tica Social, tinguda el dia 25.06.1997 (DSPC-C 219).

Compareixença dels consellers de Sa-
nitat i Seguretat Social i d’Economia i
Finances davant la Comissió de Políti-
ca Social, perquè informin sobre els
principis acordats amb el Govern de
l’Estat en relació amb el finançament i
el dèficit de la sanitat a Catalunya
Tram. 357-00238/05

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 24, tinguda el dia 25.06.1997 (DSPC-C 219).
Compareixença de l’Associació Cata-
lana d’Institucions Concertades d’As-
sistència Pública en Salut Mental
(Acsam) davant la Comissió de Políti-
ca Social, perquè informi sobre la pro-
blemàtica de la salut mental a
Catalunya
Tram. 357-00243/05

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 24, tin-
guda el dia 25.06.1997 (DSPC-C 219).

Compareixença del Fòrum d’iniciati-
ves assistencials i de gestió en salut
mental a Catalunya davant la Comissió
de Política Social, perquè informi so-
bre la problemàtica de la salut mental
a Catalunya
Tram. 357-00244/05

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 24, tin-
guda el dia 25.06.1997 (DSPC-C 219).

Compareixença de la Unió Catalana
d’Hospitals davant la Comissió de Po-
lítica Social, perquè informi sobre la
problemàtica de la salut mental a
Catalunya
Tram. 357-00245/05

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 24, tin-
guda el dia 25.06.1997 (DSPC-C 219).
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Compareixença de la Federació d’As-
sociacions de Familiars de Malalts
Mentals de Catalunya davant la Comis-
sió de Política Social, perquè informi
sobre la problemàtica de la salut men-
tal a Catalunya
Tram. 357-00246/05

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 24, tin-
guda el dia 25.06.1997 (DSPC-C 219).

Compareixença del Consorci Hospita-
lari de Catalunya davant la Comissió
de Política Social, perquè informi so-
bre la problemàtica de la salut mental
a Catalunya
Tram. 357-00252/05

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 24, tin-
guda el dia 25.06.1997 (DSPC-C 219).

Compareixença del conseller d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme i del
president del Consejo de Seguridad
Nuclear davant la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme, per-
què informin sobre el
desmantellament de la central nuclear
Vandellòs I
Tram. 357-00253/05

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Ernest Benach i Pascual, Sr. Jordi
Portabella i Calvete, del G. P. d’Esquerra Republicana
de Catalunya (Reg. 19916).

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 01.07.1997.
Compareixença del conseller de Medi
Ambient davant la Comissió correspo-
nent, perquè informi dels estudis tèc-
nics relatius al possible dipòsit contro-
lat de residus especials de Cardona
(Bages)
Tram. 357-00254/05

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Jordi Portabella i Calvete, Sr. Josep
Huguet i Biosca, del G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (Reg. 19932).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 01.07.1997.

Compareixença dels representants de
l’Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT) davant la Comissió
d’Estudi de la Revisió i l’Aplicació del
Pla de Seguretat de les Químiques de
Tarragona (Plaseqta)
Tram. 357-00255/05

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Estudi de la Revisió i l’Aplicació del Pla de Se-
guretat de les Químiques de Tarragona (Plaseqta), del
26.06.1997 (DSPC-C 220).

Compareixença dels autors del Pla
Delta XXI: «Directrius per a la conser-
vació i el desenvolupament sostenible
al Delta de l’Ebre», davant la Comissió
de Política Territorial
Tram. 357-00261/05

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del G. P. d’Inici-
ativa per Catalunya - Els Verds (Reg. 20044).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 01.07.1997.
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Compareixença del senyor Antoni Riu,
cap de la Prefectura provincial de
Trànsit, davant la comissió correspo-
nent, perquè informi de les tasques de
regulació del trànsit i, concretament,
pel que fa a les autopistes
Tram. 357-00262/05

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Jordi Portabella i Calvete, G. P. d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya; Sr. Isidre Gavín i Valls,
G. P. de Convergència i Unió; Sr. Manuel Nadal i
Farreras, G. Socialista al Parlament de Catalunya; Sra.
M. Dolors Montserrat i Culleré, G. P. Popular; Sr. Joan
Boada i Masoliver, G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds; Sr. Benet Tugues i Boliart, G. Mixt (Reg.
20191).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 01.07.1997.

4.70 COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Acord d’autorització al Centre de Tele-
comunicacions de la Generalitat per a
constituir una societat anònima
Tram. 334-00052/05

Presentació: Secretari del Govern
Reg. 20285 / Coneixement: Mesa del Parlament,
01.07.1997.

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

CERTIFICO: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya, celebrada el dia 25 de juny de 1997,
es va aprovar la proposta d’acord d’autorització al Cen-
tre de Telecomunicacions de la Generalitat de Cata-
lunya per constituir una societat anònima, el text del
qual s’adjunta.

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

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

N. de la R.: La documentació tramesa pel Secretari del
Govern pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
Informe de la comissió de seguiment
de les participacions públiques indus-
trials, corresponent a l’any 1996
Tram. 334-00053/05

Presentació: Secretari del Govern, del
Govern de la Generalitat
Reg. 20286 / Coneixement: Mesa del Parlament,
01.07.1997.

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

CERTIFICO: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya, celebrada el dia 25 de juny de 1997,
es va aprovar la proposta d’acord referent a l’aprovació
de l’informe de la Comissió de seguiment de les parti-
cipacions públiques industrials corresponents a l’any
1996, el text del qual s’adjunta.

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

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

N. de la R.: La documentació tramesa pel Secretari del
Govern pot ésser consultada pels diputats a l’Arxiu del
Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Eleccions del Consell de Personal del
Parlament de Catalunya

Proclamació dels membres del Consell
de Personal
Coneixement: Mesa del Parlament, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

La Junta Electoral, en sessió tinguda el dia 30 de juny
de 1997, d’acord amb el que prescriuen els articles
78.2.e) i 84.7 dels Estatuts del Règim i el Govern Inte-
riors del Parlament de Catalunya i de conformitat amb
l’acta de l’escrutini tramesa per la Mesa Electoral, ha
acordat proclamar membres del Consell de Personal els
candidats següents:

Joan Carles Graupera i Hidalgo

Maria Teresa Casas i Vives

Helena Clivillé i Martínez

Mercè Vallejo i Barba

Xavier Muro i Bas
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Vicenç Casanova i Rosselló

Marcel·lí Bonet i Ramírez

la qual cosa us fem avinent en compliment del que dis-
posa l’esmentat article 84.7 dels Estatuts del Règim i el
Govern Interiors del Parlament.

Palau del Parlament, 30 de juny de 1997

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària de la Junta Electoral

Vist i plau
Emília Solà i Puigvert

Presidenta de la Junta Electoral

Constitució del Consell de Personal
Coneixement: Mesa del Parlament, 01.07.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Us faig avinent que el dia 1 de juliol de 1996, d’acord
amb el que estableix l’article 90 dels Estatuts del règim
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, s’ha
constituït el Consell de Personal del Parlament, un cop
proclamats per la Junta Electoral els resultats definitius
de les eleccions.

Així mateix, per tal de donar compliment al que esta-
bleix l’article 91.1 dels dits Estatuts, em plau de comu-
nicar-vos que en la dita reunió constitutiva es van ele-
gir els càrrecs següents:

– Joan Carles Graupera i Hidalgo, president

– M. Teresa Casas i Vives, secretària.

Us adjunto certificació del dit acord.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 1997

M. Teresa Casas i Vives
Secretària del Consell de Personal

M. Teresa Casas i Vives, secretària del Consell de Per-
sonal del Parlament de Catalunya,

CERTIFICA:

Que en la sessió constitutiva del Consell de Personal,
que va tenir lloc el dia 1 de juliol de 1997, es va pren-
dre l’acord que es reprodueix a continuació:

«El Consell, un cop constituït, acorda per unanimitat de
nomenar els càrrecs següents:

»President: Sr. Joan Carles Graupera i Hidalgo

»Secretària: Sra. M. Teresa Casas i Vives.»

I, als efectes del que estableix l’article 91.1 dels Esta-
tuts del règim i el govern interior del Parlament de
Catalunya, signa aquest certificat a Barcelona, el dia 1
de juliol de 1997.

M. Teresa Casas
Jubilació d’una funcionària del Parla-
ment

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 1 de
juliol de 1997, d’acord amb l’article 34 dels Estatuts del
règim i el govern interiors i amb el que disposa l’arti-
cle 14.2 de l’«Ordre de l’Estat, del 18 de gener de 1967,
per la qual s’estableixen normes per a l’aplicació i des-
envolupament de la prestació de vellesa en el Règim
General de la Seguretat Social», ha acordat declarar
jubilada la senyora Emília Solà i Puigvert, amb efectes
del dia 21 d’agost de 1997.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 1997

Ismael E. Pitarch
Oficial major

Provisió temporal de dues places de
secretari/ària-transcriptor/a

Adscripció en comissió de serveis de dos
funcionaris del Parlament

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 1 de
juliol de 1997, d’acord amb les propostes dels tribunals
qualificadors i en compliment del que estableix la base
6 de les convocatòries, ha acordat:

– L’adscripció temporal al Servei de Ple i Comissions,
en comissió de serveis, del senyor Àngel Zardoya i
Regidor, com a secretari-transcriptor, amb efectes del
dia 25 de juny de 1997.

– L’adscripció temporal al Servei de Publicacions, en
comissió de serveis, del senyor Josep Lluís Mallo i
Garcia, com a secretari-transcriptor, amb efectes del dia
25 de juny de 1997.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 1997

Ismael E. Pitarch
Oficial major
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Oferta pública d’ocupació 1997
Acord: Mesa del Parlament, 01.07.1997

RELACIÓ DE PLACES VACANTS PER NIVELLS

Càrrec Grup Nivell Places Forma provisió

Lletrat/ada A 3 1 Torn lliure

Ajudant/a d’arxiu B 6 1 Promoció interna

Secretari/ària-
transcriptor/a C 8 4 Torn lliure

Secretari/ària-
transcriptor/a C 8 2 Promoció interna

Uixer/a D 10 3 Torn lliure

Oposició per a proveir quatre places
de secretari/ària-transcriptor/a del Par-
lament de Catalunya

Convocatòria

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 1 de
juliol de 1997, d’acord amb el que estableixen l’article
24 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya (text refós del 29 de març de 1989,
BOPC 55/III), la classificació de llocs de treball que els
és annexa i les bases que s’indiquen tot seguit, aprova-
des per la Comissió de Govern Interior el dia 1 de ju-
liol de 1997, convoca a torn lliure quatre places de se-
cretari/ària-transcriptor/a del Parlament de Catalunya.

D’acord amb l’article 24 dels Estatuts del règim i el
govern interiors, el nombre de places convocades que-
darà ampliat per resolució de la Mesa del Parlament en
el cas que es produeixin vacants entre la data de la con-
vocatòria i la de l’inici de les proves.

Així mateix, si alguna de les places en torn de promo-
ció interna convocades per la Mesa del Parlament el dia
1 de juliol de 1997 no resulta coberta, s’amplia automà-
ticament el nombre de places a cobrir per torn lliure.

BASES

1. Pot optar a les places tothom qui, en la data en què
fineix el termini de presentació d’instàncies per a pren-
dre part a les proves selectives, compleix les condicions
següents:

a) Ésser ciutadà o ciutadana d’un estat membre de la
Unió Europea.

b) Tenir divuit anys complerts i no més de seixanta-
cinc.
c) No estar separat/ada mitjançant expedient disciplina-
ri del servei de cap administració pública ni trobar-se
inhabilitat/ada per sentència ferma per a l’exercici de
les funcions públiques.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a
exercir normalment la funció.

e) Tenir el títol de batxillerat superior, batxillerat uni-
ficat polivalent, formació professional de segon grau o
un d’equivalent.

2. Tothom qui compleix les condicions de la base pri-
mera i vol participar en aquesta oposició ha de presen-
tar en el Registre de l’Oficialia Major del Parlament de
Catalunya o pels procediments establerts en la legisla-
ció sobre el procediment administratiu comú, dins un
termini de vint dies hàbils comptadors a partir de l’en-
demà de la publicació d’aquesta convocatòria en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya:

– Una instància segons el model que s’adjunta en l’an-
nex I.

3. De conformitat amb l’article 21 de l’Acord sobre les
condicions de treball del personal del Parlament per als
anys 1997-1999 (BOPC 140/IV, del 17.II.97, p.
10642), a fi de garantir la igualtat de condicions per a
l’accés a la funció pública de les persones amb dismi-
nucions físiques, psíquiques o sensorials, el Tribunal
pot autoritzar l’adaptació de les proves per a les perso-
nes aspirants que tinguin la condició legal de disminu-
ïdes. Amb aquesta finalitat, les persones aspirants que
necessitin adaptacions per a fer les proves o en el lloc
de treball han d’adjuntar a la instància el certificat vin-
culant de l’equip oficial de valoració de disminucions
que acrediti que estan en condicions de complir les tas-
ques fonamentals del lloc de treball al qual aspiren. El
certificat ha d’especificar el tipus d’adaptació funcio-
nal necessària per a la correcta realització de les proves
i per al desenvolupament posterior de les tasques prò-
pies del lloc de treball.

4. Finit el termini de presentació d’instàncies, la Direc-
ció de Personal i de Govern Interior publica la llista
provisional de persones admeses i excloses en el But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en la qual han
de constar el nom i els cognoms de les persones candi-
dates i el número de llur document oficial d’identitat.
Les persones interessades poden reclamar davant la
Mesa del Parlament en el termini de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci cor-
responent en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, o esmenar els defectes que s’hagin assenya-
lat en l’anunci corresponent. En cas que no es produeixi
cap reclamació, la llista esdevé definitiva. A la vista de
les reclamacions presentades i de les rectificacions que
s’hagin fet, la Mesa del Parlament aprova la llista defi-
nitiva de persones admeses i excloses, que es publica en
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

5. El Tribunal qualificador és format, d’acord amb l’ar-
ticle 26 dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya, per les persones següents:

a) El president del Parlament o el vicepresident en qui
delegui.
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b) Una altra persona membre de la Mesa del Parlament.

c) Un funcionari o funcionària del Parlament designat
per raó de la seva especialització, per la Mesa del Par-
lament, d’entre una terna proposada pel Consell de
Personal.

6. Les proves comencen el dia i l’hora que han estat
anunciades en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya amb cinc dies d’antelació, com a mínim.
L’anunci es publica també, a efectes de coneixement,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les
proves no comencen abans del dia 17 de setembre de
1997.

7. Les proves de l’oposició, totes elles eliminatòries,
són les següents:

7.1. Primera prova (coneixements de llengua catalana).

7.1.1. Consisteix a demostrar els coneixements de llen-
gua catalana i consta de dues parts:

a) S’hi avaluen el domini de l’expressió escrita, per
mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules, com a
màxim, i els coneixements pràctics de llengua, per mit-
jà de cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics
relacionats amb les funcions de les places objecte
d’aquesta convocatòria.

b) S’hi avalua l’expressió oral per mitjà de la lectura en
veu alta d’un text i una conversa sobre temes generals
d’actualitat.

7.1.2. El temps màxim per al desenvolupament
d’aquesta prova és d’una hora per a la primera part i
quinze minuts per a la segona. L’ordre d’actuació de les
persones aspirants per a la segona part de la prova és
l’alfabètic, a partir del primer nom que s’extraurà per
sorteig davant el Tribunal.

7.1.3. La qualificació d’aquesta prova és d’«apte/a» o
«no apte/a».

7.1.4. Queden exemptes de fer aquesta prova les perso-
nes aspirants que acreditin documentalment, dins el
termini de presentació de sol·licituds a què fa referència
la base 2, que estan en possessió del nivell C o superi-
or de la Junta Permanent de Català, o equivalent. El
Tribunal qualificador ha de fer pública la llista de les
persones opositores que resten exemptes de fer la pro-
va al mateix temps i en el mateix lloc que la llista de-
finitiva de persones admeses i excloses a què fa referèn-
cia la base 4.

7.2. Segona prova (redacció d’un document administra-
tiu).

7.2.1. Consisteix a redactar un document administratiu
o resoldre per escrit un supòsit pràctic plantejat pel
Tribunal basant-se en les dades que aquest facilitarà.

7.2.2. El temps màxim per al desenvolupament
d’aquesta prova és d’una hora i trenta minuts.

7.2.3. La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10
punts. La puntuació mínima per a superar-la ha d’ésser
de 5 punts.

7.3. Tercera prova (transcripció d’un fragment de ses-
sió parlamentària).
7.3.1. Consisteix a transcriure un fragment de sessió
parlamentària. La transcripció s’ha de fer després d’ha-
ver llegit les Normes de transcripció, que han d’ésser
facilitades a cada aspirant, i s’ha de fer a partir d’una
cinta magnetofònica enregistrada amb un fragment de
deu minuts de sessió parlamentària.

7.3.2. Per a aquesta prova, el Parlament posa a dispo-
sició de les persones aspirants un dictàfon amb pedal i
auriculars i un videoterminal informàtic, en el qual han
de mecanografiar el text corresponent sobre el sistema
operatiu i el programa Wordperfect 6.0 per a Windows
3.11.

7.3.3. El temps màxim per al desenvolupament
d’aquesta prova és d’una hora.

7.3.4. La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10
punts i es fa tenint en compte el temps esmerçat, les
faltes de mecanografia, les faltes gramaticals i,
especialment, les faltes de transcripció (fidelitat). La
puntuació mínima per a superar la prova ha d’ésser de
5 punts.

7.4. Quarta prova (redacció i lectura d’un tema davant
el Tribunal).

7.4.1. La primera part de la prova consisteix a desenvo-
lupar per escrit un tema que el Tribunal selecciona a
l’atzar d’entre el temari que figura a l’annex II d’aques-
ta convocatòria.

7.4.2. El temps màxim per al desenvolupament per es-
crit del tema és d’una hora.

7.4.3. La segona part de la prova consisteix a llegir
davant el Tribunal el tema redactat en la primera part i
a respondre les preguntes que el Tribunal formuli sobre
el tema desenvolupat per la persona aspirant.

7.4.4. L’ordre de lectura de les persones aspirants és
l’alfabètic, a partir del primer nom que s’extraurà per
sorteig davant el Tribunal.

7.4.5. La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10
punts. La puntuació mínima per a superar la prova ha
d’ésser de 5 punts.

8. Les qualificacions de cada prova s’han de fer públi-
ques en el tauler d’anuncis del Parlament.

9. En publicar la relació de persones aprovades de cada
prova, el Tribunal convoca les persones aspirants al lloc
i a l’hora que estimi oportuns per a fer la prova següent,
almenys amb dos dies d’anticipació.

10. El Tribunal qualificador resol tots els dubtes i totes
les incidències que sorgeixin després d’haver-se cons-
tituït, i les seves decisions s’han d’adoptar en tots els
casos per majoria de vots.

11.1. Un cop acabades les proves, el Tribunal ordena
les persones aspirants d’acord amb la puntuació total
obtinguda. En cas d’empat, l’ordre s’estableix atenent
a la puntuació obtinguda en la segona prova o, si cal,
les proves successives.

11.2. La qualificació final de les persones candidates
que hagin superat totes les proves, amb la puntuació
total i desglossada per proves, es fa pública en el tau-
ler d’anuncis del Parlament. Són objecte de la propos-
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ta de nomenament les persones candidates que hagin
obtingut la puntuació total màxima entre les presenta-
des. Es poden declarar places desertes, si el nombre de
persones aprovades és inferior al nombre de places a
proveir.

12. Es notifica la proposta de nomenament a les perso-
nes que n’han estat objecte perquè en el termini de tren-
ta dies hàbils comptats des de la data de recepció de la
notificació aportin els següents documents acreditatius
de les condicions fixades per la base primera:

a) Documents acreditatius del compliment de les con-
dicions fixades per les lletres a) i b).

b) Declaració de complir la condició fixada per la lle-
tra c).

c) Certificat mèdic acreditatiu de complir la condició
fixada per la lletra d).

d) Original o fotocòpia confrontada d’un dels títols
exigits com a condició per la lletra e), o del resguard
acreditatiu d’haver-ne satisfet els drets d’expedició.

13. Les persones aspirants proposades que tinguin la
condició de funcionari o funcionària d’alguna adminis-
tració pública resten exemptes d’aportar els documents
a què es refereix la base dotzena que els hagin estat
exigits per a accedir a la funció pública, sempre que
aportin un certificat, expedit per l’òrgan competent, que
ho acrediti.

14. Un cop comprovada la conformitat de tots els do-
cuments presentats, la Mesa del Parlament formula el
nomenament corresponent, el qual és publicat en el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i en el Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya i notificat a
les persones interessades. D’acord amb l’article 27 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, les persones interessades disposen d’un
període de trenta dies hàbils, des que se’ls notifica el
nomenament, per a prendre’n possessió. Si es produeix
cap defecte en la documentació que n’impedeix el no-
menament o bé les persones nomenades no prenen pos-
sessió del seu lloc de treball en el termini establert, la
Mesa del Parlament pot substituir-les per les persones
candidates aprovades que els segueixin en puntuació en
la qualificació del Tribunal, d’acord amb el que esta-
bleix la base 11.2.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 1997

Ismael E. Pitarch
Oficial major

ANNEX I

MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR

......................................................................................
(noms i cognoms)

nat/nada el dia .......................... de ............. de ..........,

a ......................................... (.......................) veí/veïna

de ....................................................., que visc al carrer
....................................., núm. ......, pis ......., porta .........,

tel. .............................., i que tinc el document oficial
d’identitat núm ..........................................................,
DECLARO

Que compleixo les condicions requerides per la base pri-
mera de l’oposició lliure convocada en el número ..... del
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a proveir
quatre places de secretari/ària-transcriptor/a del Parla-
ment de Catalunya, les quals condicions acreditaré docu-
mentalment, si escau, d’acord amb la base dotzena.

Per això, us

DEMANO:

D’ésser admès/esa a l’esmentada convocatòria.

....................., ...... de...................... de 1997

Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA

ANNEX II

TEMES INSTITUCIONALS

1. La Constitució espanyola. Principis fonamentals.
Drets i deures. Institucions principals. El sistema d’au-
tonomies.

2. Catalunya i el seu procés autonòmic. L’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya: precedents, competències i ins-
titucions.

3. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parla-
ment: composició, elecció i funcions.

4. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El presi-
dent de la Generalitat: elecció i funcions. El Consell
Executiu: composició i funcions.

5. Altres institucions estatutàries: el Síndic de Greuges,
el Consell Consultiu, la Sindicatura de Comptes.

6. L’estatut dels diputats: accés i pèrdua de la condició de
diputat; incompatibilitats; drets i deures dels diputats.

7. L’organització del Parlament. La presidència. La
Mesa. Els grups parlamentaris. La Junta de Portaveus.
Les comissions. El Ple. La Diputació Permanent.

8. El funcionament del Parlament: les sessions, l’ordre
del dia, els debats, les votacions, el còmput de terminis.

9. El procés legislatiu al Parlament de Catalunya. Ini-
ciativa, tramitació i aprovació de les lleis. L’especifici-
tat de la tramitació parlamentària del pressupost de la
Generalitat.

10. Les funcions d’impuls i de control del Parlament de
Catalunya. Significació, mecanismes i conseqüències
d’aquestes funcions.

11. Els serveis tècnics i administratius del Parlament de
Catalunya. Els Estatuts del règim i el govern interiors
del Parlament de Catalunya. Els drets i els deures del
personal al servei del Parlament.

12. La Comunitat Europea. Els tractats fundacionals i
els tractats d’adhesió posteriors. Institucions: Comissió,
Consell de Ministres, Parlament, Tribunal de Justícia.
El Consell d’Europa.
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Oposició per promoció interna per a
proveir dues places de secretari/ària-
transcriptor/a del Parlament de
catalunya

Convocatòria

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 1 de
juliol de 1997, d’acord amb el que estableixen l’article
24 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya (text refós del 29 de març de 1989,
BOPC 55/III), la classificació de llocs de treball que els
és annexa i les bases que s’indiquen tot seguit, aprova-
des per la Comissió de Govern Interior el dia 1 de ju-
liol de 1997, convoca a promoció interna dues places
de secretari/ària-transcriptor/a del Parlament de
Catalunya.

Si alguna de les places convocades en aquest torn de
promoció interna no resulta coberta, s’amplia auto-
màticament el nombre de places a cobrir en la convo-
catòria per torn lliure acordada per la Mesa del Parla-
ment el dia 1 de juliol de 1997.

BASES

1. Pot optar a la plaça tothom qui, en la data en què fi-
neix el termini de presentació d’instàncies per a pren-
dre part a les proves selectives, compleix les condicions
següents:

a) Ésser funcionari/ària en actiu o en serveis especials
del Parlament de Catalunya.

b) Tenir una antiguitat mínima d’un o dos anys en el
lloc de treball, segons si la promoció es fa dins el ma-
teix grup o a un altre de superior.

c) Gaudir d’alguns dels requisits següents: tenir el títol
de batxillerat superior, batxillerat unificat polivalent,
formació professional de segon grau o un d’equivalent.

2. Tothom qui compleix les condicions de la base pri-
mera i vol participar en aquesta oposició ha de presen-
tar en el Registre de l’Oficialia Major del Parlament de
Catalunya, o pels procediments establerts en la legisla-
ció sobre el procediment administratiu comú, dins el
termini improrrogable de vint dies hàbils a partir de
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya:

– Una instància segons el model que s’adjunta en l’an-
nex I.

3. Finit el termini de presentació d’instàncies, la Direc-
ció de Personal i de Govern Interior publica la llista
provisional de les persones admeses en el Butlletí Ofi-
cial del Parlament de Catalunya, en la qual han de
constar el nom i els cognoms de les persones candida-
tes i el número de llur document oficial d’identitat. Les
persones interessades poden reclamar davant la Mesa
del Parlament en el termini de deu dies hàbils, la qual
decideix definitivament. En cas que no es produeixi cap
reclamació, la llista esdevé definitiva. La llista defini-
tiva de les persones admeses i les excloses es publica
també en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya.

4. El Tribunal qualificador és format, d’acord amb l’ar-
ticle 26 dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya, per les persones següents:

a) El president del Parlament o el vicepresident en qui
delegui.

b) Una altra persona membre de la Mesa del Parlament.

c) Un funcionari o funcionària del Parlament designat,
per raó de la seva especialització, per la Mesa del Par-
lament, d’entre una terna proposada pel Consell de
Personal.

5. Les proves comencen el dia i l’hora que han estat
anunciades en el tauler d’anuncis amb cinc dies hàbils
d’antelació, com a mínim. Les proves no comencen
abans del dia 17 de setembre de 1997.

6. Les proves de l’oposició, totes elles eliminatòries,
són les següents:

6.1. Primera prova (coneixements de llengua catalana).

6.1.1. Consisteix a demostrar els coneixements de llen-
gua catalana i consta de dues parts:

a) S’hi avaluen el domini de l’expressió escrita, per
mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules, com a
màxim, i els coneixements pràctics de llengua, per mit-
jà de cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics
relacionats amb les funcions de les places objecte
d’aquesta convocatòria.

b) S’hi avalua l’expressió oral per mitjà de la lectura en
veu alta d’un text i una conversa sobre temes generals
d’actualitat.

6.1.2. El temps màxim per al desenvolupament
d’aquesta prova és d’una hora per a la primera part i
quinze minuts per a la segona. L’ordre d’actuació de les
persones aspirants per a la segona part de la prova és
l’alfabètic, a partir del primer nom que s’extraurà per
sorteig davant el Tribunal.

6.1.3. La qualificació d’aquesta prova és d’«apte/a» o
«no apte/a».

6.1.4. Queden exemptes de fer aquesta prova les perso-
nes aspirants que acreditin documentalment, dins el
termini de presentació de sol·licituds a què fa referència
la base 2, que estan en possessió del nivell C o superi-
or de la Junta Permanent de Català, o equivalent. El
Tribunal qualificador fa pública la llista de les persones
opositores que resten exempts de fer la prova al mateix
temps i en el mateix lloc que la llista definitiva de per-
sones admeses i excloses a què fa referència la base 4.

6.2. Segona prova (redacció d’un document administra-
tiu).

6.2.1. Consisteix a redactar un document administratiu
o resoldre per escrit un supòsit pràctic plantejat pel
Tribunal, basant-se en les dades que aquest facilitarà.

6.2.2. El temps màxim per al desenvolupament
d’aquesta prova és d’una hora i trenta minuts.
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6.2.3. La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10
punts. La puntuació mínima per a superar-la ha d’ésser
de 5 punts.

6.3. Tercera prova (transcripció d’un fragment de ses-
sió parlamentària).

6.3.1. Consisteix a transcriure un fragment de sessió
parlamentària. La transcripció s’ha de fer després d’ha-
ver llegit les Normes de transcripció que han d’ésser
facilitades a cada aspirant i es fa a partir d’una cinta
magnetofònica enregistrada amb un fragment de deu
minuts de sessió parlamentària.

6.3.2. Per a aquesta prova, el Parlament posa a dispo-
sició de les persones aspirants un dictàfon amb pedal i
auriculars i un videoterminal informàtic, en el qual han
de mecanografiar el text corresponent, en el sistema
operatiu i el programa Wordperfect 6.0 per a Windows
3.11.

6.3.3. El temps màxim per a al desenvolupament
d’aquesta prova és d’una hora.

6.3.4. La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10
punts i es fa tenint en compte el temps esmerçat, les
faltes de mecanografia, les faltes gramaticals i,
especialment, les faltes de transcripció (fidelitat). La
puntuació mínima per a superar la prova ha d’ésser de
5 punts.

6.4. Quarta prova (redacció i lectura d’un tema davant
el Tribunal).

6.4.1. La primera part de la prova consisteix a desenvo-
lupar per escrit un tema que el Tribunal selecciona a
l’atzar d’entre el temari que figura a l’annex II d’aques-
ta convocatòria.

6.4.2. El temps màxim per al desenvolupament per es-
crit del tema és d’una hora.

6.4.3. La segona part de la prova consisteix a llegir
davant el Tribunal el tema redactat en la primera part i
a respondre sobre les preguntes que el Tribunal formuli
sobre el tema desenvolupat per la persona aspirant.

6.4.4. L’ordre de lectura de les persones aspirants és
l’alfabètic, a partir del primer nom que s’extraurà per
sorteig davant el Tribunal.

6.4.5. La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10
punts. La puntuació mínima per a superar la prova ha
d’ésser de 5 punts.

7. Les qualificacions de cada prova s’han de fer públi-
ques al tauler d’anuncis del Parlament.

8. En publicar la relació de les persones aprovades de
cada prova, el Tribunal convoca les persones aspirants
al lloc i a l’hora que estimi oportuns per a la realització
de la prova següent, almenys amb dos dies d’anticipa-
ció.

9. El Tribunal qualificador resol tots els dubtes i totes
les incidències que sorgeixin després d’haver-se cons-
tituït, i les seves decisions s’han d’adoptar en tots els
casos per majoria de vots.

10.1. Un cop acabades les proves, el Tribunal ordena
les persones aspirants d’acord amb la puntuació total
obtinguda. En cas d’empat, l’ordre s’estableix atenent
a la puntuació obtinguda en la segona prova o, si cal,
les proves successives.

10.2. La qualificació final de les persones candidates
que han superat totes les proves, amb la puntuació to-
tal i desglossada per proves, es fa pública en el tauler
d’anuncis del Parlament. Són objecte de la proposta de
nomenament les persones candidates que han obtingut
la puntuació total màxima les persones presentades. Es
poden declarar places desertes, si el nombre de perso-
nes aprovades és inferior al nombre de places a proveir.

11. Es notificarà la proposta de nomenament a les per-
sones que n’hagin estat objecte perquè en el termini de
trenta dies hàbils comptats des de la data de recepció de
la notificació aportin els següents documents acredita-
tius de les condicions fixades per la base 1c.

12. Un cop comprovada la conformitat de tots els do-
cuments presentats, la Mesa del Parlament formularà el
nomenament corresponent, el qual serà publicat en el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i notificat
a les persones interessades. D’acord amb l’article 27
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, les persones interessades disposen
d’un període de trenta dies hàbils, des que se’ls notifi-
ca el nomenament, per a prendre’n possessió. Si es pro-
dueix cap defecte en la documentació que impedeix el
nomenament o bé les persones nomenades no prenen
possessió del seu lloc de treball en el termini establert,
la Mesa del Parlament pot substituir-les per les perso-
nes candidates aprovades que els segueixin en puntua-
ció en la qualificació del Tribunal, d’acord amb el que
estableix la base 10.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 1997

Ismael E. Pitarch
Oficial major

ANNEX I

MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR

......................................................................................
(noms i cognoms)

nat/nada el dia .......................... de ............. de ..........,

a ......................................... (.......................) veí/veïna

de ....................................................., que visc al carrer
....................................., núm. ......, pis ......., porta .........,

tel. .............................., i que tinc el document oficial
d’identitat núm ..........................................................,

DECLARO

Que reuneixo les condicions requerides per la base pri-
mera de l’oposició per promoció interna convocada en
el número 191 del Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya per a proveir dues places de secretari/ària-
transcriptor/a del Parlament de Catalunya, les quals
condicions acreditaré documentalment, si escau,
d’acord amb la base onzena.

Per això, us
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DEMANO:

D’ésser admès/esa a l’esmentada convocatòria.

..................., ............. de ................. de 1997

Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA

ANNEX II

TEMES INSTITUCIONALS

1. La Constitució espanyola. Principis fonamentals.
Drets i deures. Institucions principals. El sistema d’au-
tonomies.

2. Catalunya i el seu procés autonòmic. L’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya: precedents, competències i ins-
titucions.

3. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parla-
ment: composició, elecció i funcions.

4. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El presi-
dent de la Generalitat: elecció i funcions. El Consell
Executiu: composició i funcions.

5. Altres institucions estatutàries: el Síndic de Greuges,
el Consell Consultiu, la Sindicatura de Comptes.

6. L’estatut dels diputats: accés i pèrdua de la condició
de diputat; incompatibilitats; drets i deures dels dipu-
tats.

7. L’organització del Parlament. La presidència. La
Mesa. Els grups parlamentaris. La Junta de Portaveus.
Les comissions. El Ple. La Diputació Permanent.

8. El funcionament del Parlament: les sessions, l’ordre
del dia, els debats, les votacions, el còmput de terminis.

9. El procés legislatiu al Parlament de Catalunya. Ini-
ciativa, tramitació i aprovació de les lleis. L’especifici-
tat de la tramitació parlamentària del pressupost de la
Generalitat.

10. Les funcions d’impuls i de control del Parlament de
Catalunya. Significació, mecanismes i conseqüències
d’aquestes funcions.

11. Els serveis tècnics i administratius del Parlament de
Catalunya. Els Estatuts del règim i el govern interiors
del Parlament de Catalunya. Els drets i els deures del
personal al servei del Parlament.

12. La Comunitat Europea. Els tractats fundacionals i
els tractats d’adhesió posteriors. Institucions: Comissió,
Consell de Ministres, Parlament, Tribunal de Justícia.
El Consell d’Europa.
Fascicle segon
Concurs-oposició lliure per a proveir
una plaça de lletrat/ada del Parlament
de Catalunya

Convocatòria

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 1 de
juliol de 1997, d’acord amb el que estableixen l’article
24 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya (text refós del 29 de març de 1989,
BOPC 55/III), la classificació de llocs de treball que els
és annexa i les bases que s’indiquen tot seguit, aprova-
des per la Comissió de Govern Interior el  dia 1 de ju-
liol de 1997, convoca a torn lliure una plaça de lletrat/
ada del Parlament de Catalunya.

D’acord amb l’article 24 dels Estatuts del règim i el
govern interiors, el nombre de places convocades s’am-
plia per resolució de la Mesa del Parlament en el cas
que es produeixin vacants entre la data de la convoca-
tòria i la de l’inici de les proves.

BASES

1. Pot optar a la plaça tothom qui, en la data en què fi-
neix el termini de presentació d’instàncies per prendre
part a les proves selectives, compleix les condicions se-
güents:

a) Ésser ciutadà o ciutadana d’un estat membre de la
Unió Europea.

b) Tenir divuit anys complerts i no més de seixanta-
cinc.

c) No estar separat/ada mitjançant expedient disciplina-
ri del servei de cap administració pública ni trobar-se
inhabilitat/ada per sentència ferma per a l’exercici de
les funcions públiques.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a
exercir normalment la funció.

e) Tenir el títol de llicenciat/ada en dret expedit per una
universitat espanyola o reconegut o homologat pel
Consell d’Universitats.

2. Tothom qui compleix les condicions de la base pri-
mera i vol participar en aquest concurs-oposició ha de
presentar en el Registre de l’Oficialia Major del Parla-
ment de Catalunya o pels procediments establerts en la
legislació sobre procediment administratiu comú, dins
un termini de vint dies hàbils comptadors a partir de
l’endemà d’haver estat publicat en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya:

a) Una instància segons el model que s’adjunta en l’an-
nex I.

b) El currículum, en què s’han de relacionar els mèrits
al·legats i al qual s’ha d’adjuntar la documentació que
els acrediti de forma fefaent. En el cas que s’al·leguin
publicacions o ponències en cursos i congressos jurí-
dics, s’hi ha d’adjuntar un exemplar de cadascuna.
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3. De conformitat amb l’article 21 de l’Acord sobre les
condicions de treball del personal del Parlament per als
anys 1997-1999 (BOPC 140/IV, del 17.II.97, p.
10642), a fi de garantir la igualtat de condicions per a
l’accés a la funció pública de les persones amb dismi-
nucions físiques, psíquiques o sensorials, el Tribunal
pot autoritzar l’adaptació de les proves per a les perso-
nes aspirants que tinguin la condició legal de disminu-
ïdes. Amb aquesta finalitat, les persones aspirants que
necessitin adaptacions per a fer les proves o en el lloc
de treball han d’adjuntar a la instància el certificat vin-
culant de l’equip oficial de valoració de disminucions
que acrediti que estan en condicions de complir les tas-
ques fonamentals del lloc de treball al qual aspiren. El
certificat ha d’especificar el tipus d’adaptació funcio-
nal necessària per a la correcta realització de les proves
i per al desenvolupament posterior de les tasques prò-
pies del lloc de treball.

4. Finit el termini de presentació d’instàncies, la Direc-
ció de Personal i de Govern Interior publica la llista
provisional de persones admeses en el Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en la qual han de constar el
nom i els cognoms de les persones candidates i el nú-
mero de llur document oficial d’identitat. Les persones
interessades poden reclamar davant la Mesa del Parla-
ment en el termini de deu dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o esme-
nar els defectes que així s’hagin assenyalat en l’anun-
ci corresponent.

A la vista de les reclamacions presentades i de les
rectificacions que s’hagin fet, la Mesa del Parlament
aprova la llista definitiva de persones admeses i exclo-
ses, que es publica en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya .

5.1. El Tribunal qualificador és format, d’acord amb
l’article 26 dels Estatuts del règim i el govern interiors
del Parlament de Catalunya, per les persones següents:

a) El president del Parlament o el vicepresident en qui
delegui.

b) Una altra persona membre de la Mesa.

c) Un funcionari o funcionària del Parlament designat,
per raó de la seva especialització, per la Mesa del Par-
lament d’entre una terna proposada pel Consell de Per-
sonal.

d) Un professor o professora proposat per la Universi-
tat Pompeu Fabra de Barcelona.

e) Una persona professional proposada pel Consell de
Col·legis d’Advocats de Catalunya.

5.2. Les institucions que segons el punt 4 han de pro-
posar les persones membres del Tribunal n’han de pro-
posar també una persona suplent, que ha de substituir
la titular en el cas que aquesta no pugui actuar.

6. Les proves comencen el dia i l’hora que han estat
anunciades en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya, amb cinc dies d’antelació, com a mínim.
L’anunci es publica també, a efectes de coneixement,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els
exercicis s’han de fer a partir del 10 de gener de 1998.

7. El concurs-oposició es desenvolupa segons les fases
següents:

A) Fase de concurs

a) Les persones aspirants han d’adjuntar a la instància
els documents a què es refereix la base 2.b, que són
valorats pel Tribunal d’acord amb el barem següent:

Experiència parlamentària fins a 4 punts

Publicacions fins a 4 punts

Experiència jurídica en els camps
de l’Administració pública,acadèmica
o professional (compatible amb els
altres conceptes) fins a 4 punts

Oposicions guanyades en organismes
públics per a les quals fos requisit
necessari el títol de llicenciat/ada o
doctor/a en dret (per cada una) fins a 1,5 punts

Doctorat en dret fins a 1,5 punts

Expedient de llicenciatura en dret fins a 1,5 punts

Premis acadèmics, beques i
altres mèrits  fins a 1 punt

Altres títols de llicenciat/ada
(per cada un) 1 punt

Altres títols de doctor/a (per cada un) 1 punt.

Grau o tesi de llicenciatura en dret
(o cursos que els substitueixen) 0,5 punts

b) La valoració de la fase de concurs és prèvia a la de
la fase d’oposició. El Tribunal valora únicament els
mèrits acreditats d’acord amb el que disposa la base
2.b.

c) La qualificació s’ha de fer pública en el tauler
d’anuncis del Parlament.

B) Fase d’oposició

Els exercicis d’aquesta fase són els següents:

a) Desenvolupar per escrit durant set hores un total de
set temes de l’annex II: dos temes de l’apartat A), dos
temes de l’apartat B), un tema de l’apartat C) i un tema
de l’apartat D). Aquests sis temes són determinats per
sorteig; el tema setè és escollit lliurement per la persona
opositora d’entre els temes que figuren en l’annex II. El
temps per a desenvolupar aquest exercici es divideix en
dues parts: la primera de quatre hores per als temes dels
apartats A) i B); la segona de tres hores per als temes
dels apartats C) i D), i per al tema que hagi estat esco-
llit per la persona opositora. L’exercici s’ha de fer en el
mateix dia, i entre una part i l’altra hi ha un interval
mínim de dues hores.

b) Redactar tres dictàmens, d’acord amb els criteris que
indiqui el Tribunal, sobre la legislació i, si escau, els
procediments aplicables als casos pràctics que propo-
si el Tribunal sobre supòsits relacionats amb el temari
annex: un corresponent a l’apartat A, un altre al B i el
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tercer a determinar pel Tribunal, entre els apartats C i
D. Es valorarà especialment el coneixement de la juris-
prudència del Tribunal Constitucional.

La persona opositora disposa d’un temps màxim de
dotze hores dividit en tres sessions de quatre hores.
Entre cada sessió hi ha un interval mínim de dues ho-
res.

Per a la realització d’aquests exercicis es poden utilit-
zar les col·leccions legislatives i jurisprudencials usuals
i llurs índexs; no es poden fer servir estudis doctrinals.

c) Un cop les persones opositores hagin acabat els exer-
cicis a què es refereixen els apartats a) i b), els folis
redactats s’han d’introduir en un sobre, en la solapa del
qual, un cop tancat, han de signar la persona interessa-
da i el secretari o secretària del Tribunal. Quan s’escai-
gui, d’acord amb la lletra e), la persona opositora ha
d’obrir el sobre davant el Tribunal i llegir els folis que
hagi redactat. El Tribunal pot demanar a la persona
opositora que ampliï els criteris exposats en el seu es-
crit, en relació amb els temes o els dictàmens. Perden
llurs drets les persones opositores que no llegeixin el
text.

d) Traduir oralment i directament al català i al castellà,
sense diccionari, un o més passatges de literatura jurí-
dica en anglès, alemany, francès, italià o portuguès, a
elecció de l’opositor o opositora, i dissertar en català i
en castellà sobre un text jurídic escrit en qualsevol
d’aquests idiomes, també a elecció de l’opositor.

e) Les persones opositores actuen segons l’ordre esta-
blert en el sorteig que s’ha de fer abans de començar el
primer exercici. Al llarg de les proves, les persones as-
pirants han de demostrar que estan degudament ca-
pacitades en el coneixement de les dues llengües ofici-
als a Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article
19.1 de la Llei 30/1984, del 2 d’agost.

f) Les persones aspirants que no acreditin documental-
ment, dins el termini de presentació de sol·licituds a què
fa referència la base 2, que estan en possessió del nivell
C o superior de la Junta Permanent de Català, o equi-
valent, han de fer una prova consistent a demostrar els
coneixements de llengua catalana, la qual consta de
dues parts: la primera, per a avaluar el domini de l’ex-
pressió escrita, per mitjà de la redacció d’un text de 200
paraules, com a màxim, i els coneixements pràctics de
llengua, per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre as-
pectes lingüístics relacionats amb les funcions de les
places objecte d’aquesta convocatòria, i la segona, per
a avaluar l’expressió oral, per mitjà de la lectura en veu
alta d’un text i una conversa sobre temes generals d’ac-
tualitat. El temps màxim per al desenvolupament
d’aquesta prova és d’una hora per a la primera part i
quinze minuts per a la segona. El Tribunal qualificador
fa pública la llista de les persones opositores que resten
exemptes de fer la prova al mateix temps i en el mateix
lloc que la llista definitiva de persones admeses i exclo-
ses a què fa referència la base 4.

g) El Tribunal puntua l’exercici a) fins a un màxim de
vuit punts, un per tema, llevat del tema escollit per
l’opositor o opositora, al qual pot correspondre un
màxim de dos punts; el b) fins a un màxim de quatre
punts per dictamen, amb un total màxim de dotze
punts, i el d) fins a un màxim d’un punt. Queden elimi-
nades les persones opositores que en el conjunt de les
tres proves no obtinguin un mínim d’onze punts. Qual-
sevol tema o dictamen que no hagi estat contestat o que
a criteri del Tribunal mereixi la qualificació de zero
comporta l’eliminació de l’opositor o opositora; així
mateix, la puntuació de 0 en qualsevol prova compor-
ta també l’eliminació de l’opositor. La qualificació de
la prova f), en el cas que s’hagi realitzat, és d’«apte/a»
o «no apte/a»; les persones opositores que siguin decla-
rades no aptes queden eliminades.

h) Les qualificacions de cada exercici s’han de fer pú-
bliques en el tauler d’anuncis del Parlament.

8. El Tribunal qualificador resol tots els dubtes i totes
les incidències que sorgeixin després d’haver-se cons-
tituït, i les seves decisions s’han d’adoptar en tots els
casos per majoria de vots.

9. Un cop acabades les proves, el Tribunal ordena les
persones aspirants d’acord amb la puntuació obtingu-
da, sumant els resultats de la fase de concurs i els de la
fase d’oposició. És objecte de la proposta de nomena-
ment el candidat o candidata que hagi obtingut la pun-
tuació màxima entre els presentats. La qualificació es
fa pública en el tauler d’anuncis del Parlament. La pla-
ça pot ésser declarada deserta.

10.1. Es notifica la proposta de nomenament a la per-
sona que n’hagi estat objecte perquè en el termini de
trenta dies hàbils comptats des de la data de recepció de
la notificació aporti els següents documents acreditatius
de les condicions fixades per la base 1:

a) Documents acreditatius del compliment de les con-
dicions fixades per les lletres a) i b).

b) Declaració de complir la condició fixada per la lle-
tra c).

c) Certificat mèdic acreditatiu de complir la condició
fixada per la lletra d).

d) Original o fotocòpia confrontada del títol exigit com
a condició per la lletra e), o del resguard acreditatiu
d’haver-ne satisfet els drets d’expedició.

10.2. L’aspirant proposat que tingui la condició de
funcionari o funcionària d’alguna administració públi-
ca resta exempt d’aportar els documents a què es refe-
reix la base 10.1 que li hagin estat exigits per a accedir
a la funció pública, sempre que aporti un certificat,
expedit per l’òrgan competent, que ho acrediti.

11. Un cop comprovada la conformitat de tots els do-
cuments presentats, la Mesa del Parlament formula el
nomenament corresponent, el qual és publicat en el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i en el Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya i és notificat
a la persona interessada. D’acord amb l’article 27 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, la persona interessada s’ha d’incorporar al
servei del Parlament dins els trenta dies hàbils comptats
des de la data de la notificació. Si es produeix cap de-
fecte en la documentació que n’impedeix el nomena-
ment o bé la persona nomenada no pren possessió del
seu lloc de treball en el termini establert, la Mesa pot
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substituir-la per la següent que la segueixi en puntuació
en la qualificació del Tribunal, d’acord amb el que es-
tableix la base 9.

Palau del Parlament, 3  de  juliol  de 1997

Ismael E. Pitarch
Oficial major

ANNEX I

MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR

......................................................................................
(noms i cognoms)

nat/nada el dia .......................... de ............. de ..........,

a ......................................... (.......................) veí/veïna

de ....................................................., que visc al carrer
....................................., núm. ......, pis ......., porta .........,

tel. .............................., i que tinc el document oficial
d’identitat núm ..........................................................,

DECLARO:

Que compleixo totes  les condicions requerides per la
base primera de la convocatòria de concurs-oposició
lliure per a proveir una plaça de lletrat/ada del Parla-
ment de Catalunya,  publicada en el número 191 del
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i en el nú-
mero ... del Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i que ho acreditaré documentalment, si es-
cau, d’acord amb la base desena de la convocatòria.

Per això, us

DEMANO:

D’ésser admès/esa a l’esmentada convocatòria.

................., ......... de..................de 1997

Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA

ANNEX II

A)

1. La Constitució espanyola del 1978. Procés constituent.
Contingut bàsic i principis constitucionals. Els valors
superiors.  El procediment de reforma constitucional.

2. La Constitució com a norma jurídica superior. El
bloc de constitucionalitat.

3. El sistema de fonts en la Constitució espanyola (I):
lleis orgàniques. Estatuts d’autonomia. La llei ordinà-
ria. Les lleis marc. Les lleis d’harmonització.

4. El sistema de fonts en la Constitució espanyola (II):
la potestat legislativa de les comunitats autònomes.
L’articulació amb la legislació estatal: el principi de
competència. Límits de la potestat legislativa autonòmi-
ca.
5. El sistema de fonts en la Constitució espanyola (III):
disposicions del poder executiu amb força de llei. De-
crets llei. Decret legislatiu. La potestat reglamentària.

6. La incidència de l’ordenament jurídic internacional
en el sistema de fonts que estableix la Constitució. Va-
lor de les normes de dret internacional i supranacional.
Els tractats internacionals, valor i procediment d’apro-
vació. Els tractats internacionals en matèria de drets
humans. El dret comunitari europeu i la Constitució.

7. L’Estat social i democràtic de dret en la Constitució
de 1978. Els principis informadors.

8. Els drets i les llibertats públiques: tipologia i evolu-
ció històrica. Estructura i característiques de la regula-
ció constitucional dels drets i de les llibertats públiques.
Els deures. Els principis rectors de la política social i
econòmica. Garanties de  les llibertats i dels drets fona-
mentals.

9. Suspensió dels drets i de les llibertats: els estats
d’alarma, d’excepció i setge. La suspensió individual
de determinats drets.

10. El cap de l’Estat. Significació constitucional i for-
mes en els diversos règims polítics. Configuració de la
monarquia en la Constitució espanyola.

11. Dret electoral vigent per a les eleccions a les Corts
Generals i al Parlament de Catalunya. La Constitució i
la Llei de règim electoral general: dret de sufragi, orga-
nització electoral, convocatòries electorals, sistemes
electorals, administració electoral i control de les elec-
cions.

12. Les Corts Generals. Posició constitucional. Carac-
terístiques generals de la seva composició, estructura i
funcions. El Senat com a cambra de representació ter-
ritorial.

13. Òrgans dependents de les Corts Generals: el Tribu-
nal de Comptes i el Defensor del Poble.

14. El Govern. Estructura en els diversos règims polí-
tics. Designació, durada i responsabilitats, amb especial
referència al règim parlamentari espanyol actual. El
president o presidenta del Govern.

15. L’administració pública. Principis constitucionals
informadors. L’administració civil i militar. Òrgans
superiors de l’administració civil.

16. Òrgans perifèrics de l’Administració de l’Estat. Els
delegats o delegades del Govern a les comunitats autò-
nomes. Els subdelegats o subdelegades del Govern. Al-
tres òrgans de l’administració perifèrica.

17. L’administració institucional: corporacions de dret
públic i els organismes autònoms.

18. Òrgans consultius de l’Administració de l’Estat. El
Consell d’Estat.

19. El poder judicial en el constitucionalisme espanyol.
El Consell General del Poder Judicial.

20. El Tribunal Suprem. Els tribunals superiors de jus-
tícia de les comunitats autònomes. El Ministeri Fiscal.

21. La justícia constitucional (I). Sistemes de justícia
constitucional. El Tribunal Constitucional espanyol:
antecedents, organització i funcions.
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22. La justícia constitucional (II): els diversos proces-
sos davant el Tribunal Constitucional. El valor de les
sentències del Tribunal Constitucional.

23. El model econòmic en la Constitució.

24. Els pressupostos públics. El pressupost de l’Estat. Els
pressupostos de les comunitats autònomes. Els pressupos-
tos dels organismes autònoms i de les empreses públi-
ques. Estructura, contingut, elaboració i aprovació.

25. Els ingressos públics. Els ingressos de l’Estat.
Classificació. Els ingressos de les comunitats autòno-
mes. Sistema de concert i sistema de la LOFCA. El
Fons de compensació interterritorial. Els fons europeus.

26. L’organització territorial de l’Estat espanyol (I): els
estatuts d’autonomia, naturalesa i tipologia. Principis
generals d’ordenació de les comunitats autònomes. Les
vies d’accés a l’autonomia. L’organització política i
administrativa de les comunitats autònomes.

27. L’organització territorial de l’Estat espanyol (II):
l’Administració local. La Llei de bases de règim local.
L’articulació de relacions entre les administracions ter-
ritorials.

28. La distribució de competències entre l’Estat i les
comunitats autònomes. Concepte de competència. Cri-
teris classificatoris.

29. La potestat legislativa de les comunitats autònomes.
L’articulació amb la legislació estatal: el principi de
competència. Límits de la potestat legislativa autonòmi-
ca. Concepte de bases. Possibilitat de decrets llei i de-
crets legislatius en l’àmbit autonòmic.

30. Relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes.
La coordinació i el control sobre l’activitat de les co-
munitats autònomes.

31. L’Estatut d’autonomia de Catalunya del 1979.
Continguts bàsics i principis fonamentals. La seva rigi-
desa: el procediment de reforma.

32. El territori i la població com a elements constitutius
de la Generalitat: transcendència jurídica del territori.
La capitalitat. La condició política de català. Les llen-
gües oficials.

33. El Parlament de Catalunya: característiques gene-
rals de la seva composició, estructura i funcions.

34. El president o presidenta de la Generalitat: elecció,
cessament i funcions.

35. El Consell Executiu: organització i funcions.

36. L’organització administrativa de la Generalitat: els
departaments i els serveis territorials. Els organismes
autònoms. Les empreses públiques.

37. Altres institucions de la Generalitat: el Consell
Consultiu de la Generalitat. El Síndic de Greuges. La
Sindicatura de Comptes.

38. L’articulació territorial de la Generalitat. El règim
local a Catalunya. La Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

39. El municipi. Els òrgans de representació política i
llur designació. L’organització i les competències mu-
nicipals. Règims municipals especials.
40. L’organització i la divisió comarcals de Catalunya.
Les demarcacions supracomarcals. El règim provisio-
nal de les diputacions provincials.

41. Tipologia de les competències de la Generalitat: les
competències exclusives.

42. Les competències de desenvolupament legislatiu.
Les competències executives.

43. Les anomenades competències atípiques. Policia
Autonòmica. Ensenyament. Mitjans de comunicació
social. Sanitat i Seguretat Social. Justícia.

44. L’articulació de les competències de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya en els principals sectors de
l’activitat pública (I): les competències econòmiques,
principis generals d’ordenació. La coordinació de les
competències econòmiques, especial referència a la
planificació econòmica.

45. L’articulació de les competències de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya en els principals sectors de
l’activitat pública (II): agricultura i ramaderia. Indústria
i comerç. Institucions de crèdit. Sector públic de la
Generalitat.

46. La Hisenda de la Generalitat. Els impostos cedits.
La valoració del cost dels serveis. El finançament de les
inversions.

47. La Comunitat Europea: estructura institucional i
organitzativa. Competències. El Consell. La Comissió.
El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. Òrgans
complementaris.

48. Fonts del dret comunitari: els tractats comunitaris i
dret derivat. El tractat de la Unió Europea. Les fonts no
escrites del dret comunitari.

49. Característiques  del dret comunitari: aplicabilitat
immediata. Aplicabilitat directa. Efecte directe. Prima-
cia, aplicació i execució del dret comunitari. Participa-
ció de les autoritats estatals i subestatals en aquests pro-
cessos.

B)

1. Les funcions del Parlament. La seva evolució.

2. Característiques del parlamentarisme a les democrà-
cies contemporànies.

3. L’unicameralisme i el bicameralisme. Les darreres
transformacions de la institució parlamentària.  Espe-
cial referència a les Corts espanyoles.

4. El dret parlamentari i la seva tipologia. El Reglament
de les cambres: tipologia i naturalesa jurídica. Altres
fonts. Normes interpretatives i supletòries de la presi-
dència i de les meses de les cambres. Els costums i els
precedents parlamentaris. La interpretació del dret par-
lamentari.

5. El  Reglament del Parlament de Catalunya. Natura-
lesa jurídica. Elaboració i reforma. Estructura. La inter-
pretació del Reglament. Disposicions i acords dels òr-
gans de Govern. Les successives reformes del Regla-
ment del Parlament de Catalunya.

6. La constitució provisional i definitiva de les cambres.
Les credencials. Les incompatibilitats. Les actes dobles.
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La pèrdua i la suspensió de la condició de diputat o
diputada. Dret comparat. Especial referència al dret vi-
gent a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

7. L’estatut jurídic dels diputats i diputades, les prerro-
gatives parlamentàries, els drets i els deures, les sanci-
ons als diputats i diputades. Dret comparat. Especial re-
ferència al dret vigent a les Corts Generals i al Par-
lament de Catalunya.

8. Els grups parlamentaris i llur significació. L’organitza-
ció dels grups. Repercussions en el funcionament de les
cambres. El Grup Mixt, les agrupacions parlamentàries,
els diputats i diputades no adscrits i els apparentements.
Dret comparat. Especial referència al dret vigent a les
Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

9. La Presidència i els òrgans de govern de les cambres.
Sistemes principals. La Mesa. La Junta de Portaveus.
Les conferències de presidents o degans. Dret compa-
rat. Especial referència al dret vigent a les Corts Gene-
rals i al Parlament de Catalunya.

10. Ponències, seccions i comissions en el treball
parlamentari. Funcions i composició. Dret comparat.
Especial referència al dret vigent a les Corts Generals
i al Parlament de Catalunya.

11. El Ple de les cambres. Significat general.  Dret com-
parat. La institució dels Committee of the Whole
House. Especial referència al dret vigent a les Corts
Generals i al Parlament de Catalunya.

12. La convocatòria de les cambres: autoconvocatòria
i reunions automàtiques. Reunions periòdiques i períodes
de sessions. La Diputació Permanent com a comissió de
continuïtat. Dret comparat. Especial referència al dret
vigent a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

13. Les sessions: classes. Dies i hores hàbils. L’ordre
del dia. Elaboració i significat. El quòrum i les seves
classes. Les presumpcions en matèria de quòrum. Dret
comparat. Especial referència al dret vigent a les Corts
Generals i al Parlament de Catalunya.

14. El debat parlamentari. Sistemes. Ús de la paraula,
al·lusions, crides a tornar al tema i a l’ordre. L’obstruc-
ció parlamentària. Sistemes per a abreujar els debats.
La cortesia parlamentària. L’ordre i la disciplina als
debats. Pràctica històrica i actual. Dret comparat. Espe-
cial referència al dret vigent a les Corts Generals i al
Parlament de Catalunya.

15. Les votacions. Tipus. Les votacions innominades i
les votacions nominals. Ordre de votació. Les diverses
classes de majories. Dret comparat. Especial referència
al dret vigent a les Corts Generals i al Parlament de
Catalunya.

16. El còmput de terminis i la declaració d’urgència. El
Registre de documents. Dret comparat. Especial refe-
rència al dret vigent a les Corts Generals i al Parlament
de Catalunya.

17. El procediment legislatiu. La iniciativa legislativa.
Les esmenes. Les fases del procediment legislatiu. La
retirada dels projectes i les proposicions de llei. Dret
comparat. Especial referència al dret vigent a les Corts
Generals i al Parlament de Catalunya.
18. Procediments legislatius especials. Els procedi-
ments abreujats i descentralitzats. Altres procediments
legislatius especials. Dret comparat. Especial referèn-
cia al dret vigent a les Corts Generals i al Parlament de
Catalunya.

19. La tècnica legislativa i la correcció d’estil. L’apro-
vació de les lleis. Promulgació i publicació. Dret com-
parat. Especial referència al dret vigent a les Corts
Generals i al Parlament de Catalunya.

20. Les funcions econòmiques del Parlament. Origen i
evolució. La tramitació parlamentària del pressupost.
La iniciativa i l’esmena en matèria de crèdit. Les esme-
nes i les proposicions de llei d’augment de crèdit o de
disminució d’ingressos. Dret comparat. Especial refe-
rència al dret vigent a les Corts Generals i al Parlament
de Catalunya.

21. La informació en les cambres. Els mitjans autò-
noms d’informació: enquestes i informacions públi-
ques. El sistema dels hearings. Les comissions d’en-
questa, d’informació i d’estudi. Les sessions informa-
tives dels membres del Govern a les comissions parla-
mentàries. Dret comparat. Especial referència al dret
vigent a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

22. Els procediments clàssics de responsabilitat política
del Govern en els règims parlamentaris: la investidura,
la moció de censura i la qüestió de confiança. Les
interpel·lacions. Els precs i les preguntes. Dret compa-
rat. Especial referència al dret vigent a les Corts Gene-
rals i al Parlament de Catalunya.

23. Procediments parlamentaris d’impuls de l’acció
política i de govern: els debats generals i les resoluci-
ons, les proposicions no de llei, les mocions i les pro-
posicions incidentals. L’examen dels programes, els
plans i les comunicacions del Govern. Dret comparat.
Especial referència al dret vigent a les Corts Generals
i al Parlament de Catalunya.

24. El control parlamentari de la legislació delegada. El
control dels decrets llei. Les lleis de plens poders. Dret
comparat. Especial referència al dret vigent a les Corts
Generals i al Parlament de Catalunya.

25. Les relacions del Parlament de Catalunya amb els
òrgans constitucionals. Els procediments parlamentaris
per a tramitar les iniciatives davant les Corts Generals,
el Govern de l’Estat i el Tribunal Constitucional. La
designació dels senadors que representen la Generali-
tat al Senat.

26. Els procediments parlamentaris i les relacions del
Parlament de Catalunya amb el Consell Consultiu, el
Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió. Les eleccions
que les lleis encomanen al Parlament.

27. La caducitat del mandat i les tramitacions parla-
mentàries. El dret de dissolució del Parlament. Formes
i efectes. Dret comparat. Especial referència al dret vi-
gent a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

28. L’autonomia financera del Parlament: aprovació i
execució del seu pressupost. L’autonomia organitzativa
del Parlament: els Estatuts del règim i el govern interi-
ors del Parlament. El control dels actes parlamentaris
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en matèria de personal. L’autonomia disciplinària, l’or-
dre al recinte parlamentari.

29. L’assistència tècnica legislativa. Funcions dels lletrats
i lletrades del Parlament. L’oficial major. La reproducció
dels debats parlamentaris. Els diaris de sessions i els but-
lletins oficials. Dret comparat. Especial referència al dret
vigent a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

30. Els serveis tècnics dels parlaments. Sistemes
d’organització i funcions. El règim interior del Parla-
ment de Catalunya.

C)

1. La idea de nació. La nació com a entitat sociològica
i com a subjecte de la política.  Conceptes jurídics i
sociològics de nació. El nacionalisme.

2. L’Estat: origen, concepte, elements i formes.

3. L’origen de l’Estat modern. Les monarquies nacio-
nals. La teoria política de l’absolutisme. L’aparell esta-
tal sota l’absolutisme.

4. L’Estat liberal. Orígens i evolució històrica. Princi-
pis ideològics i estructurals. Institucions. Els primers
textos constitucionals.

5. L’Estat liberal democràtic contemporani. Evolució
del constitucionalisme. L’Estat social de dret.

6. Els principals tipus de règim polític de la tradició
liberal democràtica: el règim presidencial, el règim
d’assemblea i el règim parlamentari.

7. El socialisme. Teoria política. Els estats socialistes:
constitucionalisme i institucions.

8. El feixisme. Pensament polític i experiències histò-
riques. L’estructura estatal sota el feixisme.

9. Sistemes d’organització territorial de l’Estat (I).
L’Estat unitari. L’Estat unitari centralitzat. L’Estat uni-
tari descentralitzat: l’Estat regional i altres variants.

10. Sistemes d’organització territorial de l’Estat (II).
L’Estat confederal i l’Estat federal: teories sobre la so-
birania i models vigents. La Confederació.

11. La Constitució. Concepte. Pluralitat de sentits del
terme. Classificació.

12. El contingut de les constitucions. La Constitució
com a norma jurídica superior. Reforma i mutació
constitucional.

13. La justícia constitucional: origen i principals siste-
mes. Objecte i valor de les resolucions de la justícia
constitucional en els diversos sistemes. Els mètodes
d’interpretació constitucional.

14. Els partits polítics. Concepte. Estructura. Funció.
Classes. Regulació jurídica en els règims democràtics.
Sistema de partits.

15. Els sistemes electorals. Sistemes majoritaris,
proporcionals i mixtos. Repercussió del sistema electo-
ral en les forces polítiques.

16. Les institucions de democràcia directa. Les diver-
ses modalitats de referèndum en el dret comparat. Al-
tres institucions de democràcia directa o semidirecta.
17. El constitucionalisme espanyol en el segle XIX.

18. La Segona República. La Constitució del 1931.
L’Estatut de Catalunya del 1932.

19. L’Administració pública. L’Administració i les fun-
cions de l’Estat. L’Administració i els poders de l’Es-
tat. L’Administració i el Govern.

20. El concepte de dret administratiu i la seva natura-
lesa jurídica. L’activitat administrativa de dret privat.

21. El reglament administratiu. Concepte i justificació.
Requisits de validesa. El principi d’inderogabilitat sin-
gular. Classes de reglaments. Reglaments il·legals. Els
reglaments de les comunitats autònomes i dels altres
ens públics.

22. La relació juridicoadministrativa. La personalitat
jurídica de les administracions públiques. L’Adminis-
tració de l’Estat. Les comunitats autònomes. Tipologia
dels ens públics. La capacitat jurídica dels ens públics.

23. L’administrat o administrada i la seva capacitat ju-
rídica. Els drets públics subjectius i les potestats admi-
nistratives. Els drets subjectius condicionals i els inte-
ressos.

24. El principi de legalitat de l’Administració. L’atribu-
ció legal de potestats. Potestats reglades i discrecionals.
El control de la discrecionalitat. El principi
d’autotutela.

25. L’acte administratiu: concepte i classes. La qüestió
dels actes polítics o de govern. Els elements de l’acte
administratiu. L’eficàcia dels actes administratius. El
silenci administratiu.

26. La teoria de les nul·litats en el dret administratiu. La
nul·litat absoluta o de ple dret dels actes administratius.
L’anul·labilitat. La revocació.

27. Els contractes administratius. Contractes  adminis-
tratius i contractes privats de l’Administració en l’orde-
nament vigent. El procediment de contractació. Les
garanties de la contractació. Contractes administratius
nominats.

28. L’extinció dels contractes administratius. El com-
pliment. La nul·litat. La resolució. La cessió del contrac-
te i el subcontracte.

29. La coacció administrativa. L’execució forçosa. La
coacció directa. Les coaccions il·legítimes.

30. La incidència de l’acció administrativa sobre
l’administrat o administrada. Creació i ampliació de si-
tuacions actives favorables. L’acte administratiu com a
títol. La delimitació administrativa de drets.

31. Creació i ampliació de situacions passives. Classes.
Limitacions administratives de drets. Potestats
ablatòries. Prestacions forçoses. Imposició de deures.

32. La tècnica autoritzadora. Classes. La delimitació
administrativa de drets privats.

33. Les sancions administratives. Sancions d’autopro-
tecció. Sancions de protecció de l’ordre general i de
policia especial.

34. Principis del dret sancionador. El procediment
sancionador. Les mesures sancionadores.
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35. L’activitat administrativa de foment. Mitjans. El
servei públic. El dret de les persones administrades a
obtenir prestacions dels serveis públics. La situació
jurídica de les persones usuàries. Formes de gestió.

36. El domini públic. Concepte i naturalesa. Règim
jurídic. Ús i aprofitament del domini públic. Concessi-
ons i reserves demanials. Béns que constitueixen el
domini públic. El patrimoni privat de les entitats públi-
ques.

37. L’expropiació forçosa. Concepte, fonament, subjec-
tes, objecte. El procediment general d’expropiació.
Extensió i valoració de la indemnització. La reversió.

38. La responsabilitat patrimonial de l’Administració.
Fonament. Pressupostos. L’efectivitat de la reparació.
L’acció de responsabilitat.

39. El procediment administratiu. Concepte i classes.
La regulació del procediment en el dret positiu. Princi-
pis generals del procediment administratiu. Les perso-
nes interessades. L’estructura del procediment adminis-
tratiu.

40. Els recursos administratius. Concepte, naturalesa
jurídica i classes. Elements subjectius i objectius. El
procediment en via de recurs. Els recursos d’alçada,
reposició, súplica i revisió.

41. La jurisdicció contenciosa administrativa. Extensió
i límits de la jurisdicció contenciosa administrativa. Les
parts  en contenciós administratiu. L’objecte del recurs.
El procediment. La sentència. Recursos contra les sen-
tències.

42. L’Administració i la justícia ordinària. La posició
de l’Administració en el procés ordinari. La reclamació
administrativa prèvia.

43. Els principis jurídics de l’organització administra-
tiva: la competència. La jerarquia administrativa. El
principi de coordinació.

44. Els funcionaris i funcionàries públics. Concepte i
classes. La naturalesa jurídica de la relació existent
entre el funcionari o funcionària i l’Administració.

45. La carrera dels funcionaris i funcionàries. Selecció,
formació i perfeccionament. Adquisició i pèrdua de la
qualitat de funcionari o funcionària. Situacions jurídi-
ques. Especial referència al dret vigent a Catalunya.

46. Contingut de la relació de servei: drets i deures dels
funcionaris i funcionàries. Incompatibilitats dels funci-
onaris públics. La responsabilitat dels funcionaris pú-
blics. Classes: civil, penal i administrativa. Règim dis-
ciplinari: faltes, sancions i procediment.

47. L’Administració de l’Estat. Òrgans centrals de
l’Administració de l’Estat. Els òrgans territorials de
l’Administració de l’Estat. Els delegats del Govern en
les comunitats autònomes.

48. L’organització de l’Administració de les comunitats
autònomes. L’organització territorial de l’Administra-
ció de les comunitats autònomes.

49. L’Administració local: concepte, evolució històri-
ca i tendències actuals. Articulació de l’Administració
local amb l’Estat i les comunitats autònomes.
50. El municipi. Naturalesa. Elements. Organització i
competències. Mancomunitats i agrupacions munici-
pals. Entitats locals menors. Règims municipals espe-
cials.

51. La província: organització i competències. Les
comarques. Agrupacions basades en fets urbanístics,
metropolitans i funcionals.

52. La personificació instrumental dels ens públics. Les
entitats de dret públic que subjecten la seva activitat al
dret privat. Les societats públiques.

D)

1. Les fonts del dret i sistemes jurídics. La norma jurí-
dica. Concepte i estructura. Classes de normes. La llei:
concepte material i formal. El costum. Els principis
generals. La jurisprudència: el seu valor  en els dife-
rents sistemes jurídics.

2. Dret civil: concepte i contingut. La codificació del
dret civil. Codi civil i legislació complementària. Les
compilacions de dret civil. Especial referència a la
Compilació de dret civil catalana. Referència a les com-
pilacions d’Àlaba i Biscaia, Balears, Galícia, Aragó i
Navarra.

3. Fets i actes jurídics. El negoci jurídic: concepte i
classes. Elements essencials del negoci jurídic. La vo-
luntat i els seus vicis. L’objecte i la forma. Elements
accidentals d’aquest: la condició, el terme i el mode.

4. Les relacions jurídiques. L’objecte de la relació jurí-
dica. Concepte jurídic de cosa. Classificació. El patri-
moni. Les situacions jurídiques subjectives. El dret sub-
jectiu. La tutela jurídica dels drets. El dret d’acció.

5. Els subjectes de les relacions jurídiques. Capacitat
jurídica i capacitat d’obrar. Els drets de la personalitat.
Les causes modificatives de la personalitat: l’estat civil.
Les persones jurídiques: naturalesa i classes. Les per-
sones públiques i privades.

6. El temps i el seu còmput. La prescripció i les seves
classes. Consideració especial de la prescripció extin-
tiva. Caducitat o decadència de dret.

7. Concepte i naturalesa dels drets reals. Elements
característics d’aquests en relació amb els d’obligació.
Classificació. El sistema del numerus clausus, el de
lliure creació de drets reals i relativitat de la distinció.

8. La possessió: concepte, naturalesa jurídica i fona-
ment. Classes de possessió. Objecte de la possessió. La
possessió de drets. Adquisició i pèrdua de la possessió.
Efectes de la possessió; presumpcions possessòries. La
possessió de béns mobles. Examen de l’article 464 del
Codi civil. La protecció de l’estat possessori; accions
possessòries.

9. El dret de propietat: teories que n’expliquen el fona-
ment. Orientacions actuals en matèria de propietat.
Contingut i facultats del domini: de lliure disposició, de
lliure aprofitament i d’exclusió. Protecció del dret de
propietat. L’acció reivindicatòria: concepte, caràcters i
requisits. L’acció declarativa de la propietat. L’acció
negatòria. Les accions de partió i amollonament.
L’actio ad exhibendum. L’actio aquae pluvia arcenda.
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10. Les limitacions del domini: teoria general i classi-
ficació. Limitacions institucionals: l’abús de dret i els
actes d’emulació; limitacions a la facultat d’excloure,
el ius usus innocui. Limitacions d’utilitat privada: exa-
men de les dites “relacions de veïnatge”. Les prohibi-
cions de disposar.

11. Maneres d’adquirir el domini: teoria del títol i el
mode; sistema del Codi civil. Examen de l’ocupació i
de la tradició. Els drets limitatius del de propietat.

12. La hipoteca: concepte i caràcters. Classes d’hipote-
ca. Coses i drets hipotecables, no hipotecables i suscep-
tibles d’hipoteca amb restriccions. Extensió de la hipo-
teca. Efectes i  extinció.

13. L’obligació: evolució històrica i posició del Codi
civil espanyol. Classificació de les obligacions. Les
fonts de les obligacions: doctrina tradicional i moder-
na; posició del Codi civil. La voluntat unilateral com a
font de les obligacions.

14. Compliment normal de les obligacions. El paga-
ment: requisits. Maneres especials de pagament: impu-
tació de pagaments; pagament per cessió de béns; pa-
gament per subrogació. L’oferiment de pagament i la
consignació.

15. Compliment anormal de les obligacions: la mora, la
culpa, el dol, el cas fortuït i la força major. Conseqüèn-
cies de l’incompliment imputable al deutor, la indem-
nització de danys i perjudicis.

16. Protecció del crèdit. Mesures de garantia. Mesures
de conservació: les accions subrogatòries, revocatòria
i directa. Mesures d’execució. El concurs de creditors
en l’aspecte substantiu.

17. La transmissibilitat activa i passiva de les obligaci-
ons; posició del dret espanyol. La cessió de drets i ac-
cions: diferència amb altres figures afins; constitució i
efectes; cessions especials. L’assumpció de deute.

18. Extinció de les obligacions: causes. La compensa-
ció; la novació; la remissió o condonació; la confusió
i la impossibilitat de la prestació.

19. El contracte: concepte i sistemes de contractació. El
principi d’autonomia de la voluntat i les seves limitaci-
ons; les anomenades condicions generals dels contrac-
tes; els contractes d’adhesió, els normats i els norma-
tius; idea general dels requisits dels contractes, amb
especial atenció a l’examen de la causa.

20. Generació, perfecció i consumació del contracte.
Efectes generals del contracte. Irrevocabilitat i les seves
excepcions. El problema de l’alteració de les clàusules
del contracte. Tendències doctrinals, legislatives i juris-
prudencials.

21. Ineficàcia dels contractes. Nul·litat, anul·labilitat,
rescissió i resolució: les seves causes, caràcters i efec-
tes. Característiques de les accions corresponents. La
confirmació dels contractes: requisits i efectes.

22. Els contractes en particular: la compravenda, con-
cepte i naturalesa. Obligacions del venedor; teoria dels
riscs; especial examen del sanejament. Obligacions del
comprador. La rescissió per lesió en el dret català.
23. La donació: concepte i classes. Elements personals,
reals i formals. Efectes. Estudi especial de la donació
remunerativa i la seva naturalesa en la doctrina espa-
nyola. La revocació de donacions. Reducció de dona-
cions.

24. La legislació especial en matèria d’arrendament de
finques rústiques: principis inspiradors i exposició sis-
temàtica de les seves normes fonamentals. La parceria:
règim d’aquest contracte en el Codi civil i en la Llei
d’arrendaments rústics.

25. La legislació especial en matèria d’arrendaments
urbans: principis i normes fonamentals. Arrendaments
d’habitatges i arrendaments de locals de negoci.

26. El cens: concepte i caràcters. La regulació del Codi
civil. La legislació catalana. El cens emfitèutic. El cens
vitalici.

27. El contracte de societat. Regulació del Codi civil i
del Codi de comerç. Formes de societats i característi-
ques. La societat anònima.

28. El mandat. El préstec. El dipòsit. Contractes alea-
toris. Especial referència al contracte d’assegurances.

29. Les obligacions nascudes de culpa extracontractual.
Concepte i fonament. El seu tractament en el Codi ci-
vil. El dany moral. La responsabilitat objectiva: con-
cepte, fonament i criteri del nostre dret positiu.

30. El dret d’usdefruit: concepte, caràcters i classes.
Contingut, drets i obligacions de l’usufructuari i del nu
propietari en l’usdefruit normal o propi. Constitució de
l’usdefruit. Extinció. Drets de l’usufructuari en els su-
pòsits d’usdefruits especials. El dret d’ús i d’habitació.

31. Les servituds: concepte, caràcters i classes. Cons-
titució, règim i contingut del dret de servitud. Servituds
personals i voluntàries. Servituds legals: règim aplica-
ble a les servituds d’aigües, de pas, de parets mitgeres,
de llums i vistes, de desguàs d’edificis i de distàncies i
obres intermèdies.

32. El dret de família. Concepte, naturalesa i classes. El
matrimoni: concepte i naturalesa. Sistemes matrimoni-
als. Sistemes del Codi civil i de la legislació posterior.
Capitulacions matrimonials. Notícia dels sistemes i les
institucions patrimonials entre cònjuges en les legisla-
cions forals i especials.

33. Successió testamentària. Concepte i fonament. El
testament. Noció i caràcters. Classes de testament. Ca-
pacitat per a testar. Capacitat, prohibicions o indignitat
per a succeir.

34. Testament obert: concepte. Requisits en relació amb
el notari autoritzant, amb el testador i amb els testimo-
nis. Formalitats de l’atorgament i l’autorització. Espe-
cialitats del testament obert en les compilacions.

35. Testament tancat: concepte i naturalesa. Capacitat
per a atorgar-lo i solemnitats que requereix. Testament
hològraf. Requisits de capacitat i forma. El testament
sacramental a Catalunya.

36. L’obertura de la successió. Vocació hereditària i
delació de l’herència. Adquisició de l’herència. Siste-
mes. L’acceptació de l’herència: condicions i efectes.
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El benefici d’inventari i el dret de deliberar. La repudi-
ació de l’herència.

37. Les reserves en general: concepte i classes. La re-
serva ordinària: fonament, naturalesa, elements, efectes
i extinció. La reserva lineal: fonament, naturalesa, ele-
ments, efectes i extinció. Les reserves en el dret civil
català.

38. La partició de l’herència: naturalesa i caràcters.
Persones legitimades per a demanar participació. Tipus
de partició. Operacions que comprèn la partició: ordre
general. Examen especial de la col·lació. Efectes de la
partició. Pagament de deutes hereditaris. Nul·litat, res-
cissió i modificació de les particions. Protecció del dret
hereditari: l’acció de petició d’herència.

39. Successió testamentària. Concepte i fonament. El
testament. Capacitat per a testar. Capacitat, prohibici-
ons o indignitat per a succeir. Testament obert i testa-
ment tancat: concepte, naturalesa i requisits. Testament
hològraf: requisits de capacitat i forma. Especialitats
del testament a les compilacions. El testament sacra-
mental a Catalunya

40. Ineficàcia dels testaments. Generalitats. Nul·litat.
Causes i efectes. Caducitat. Revocació: formes i efec-
tes. Les clàusules ad cautelam. Ineficàcia dels testa-
ments a Catalunya.

41. La institució de l’hereu. Requisits, forma i modali-
tats que poden afectar la institució. Efectes. Dret de
transmissió i dret d’acréixer. La institució de l’hereu en
el dret civil català.

42. El llegat: concepte i naturalesa. Classes de llegats.
Acceptació, adquisició i renúncia del llegat. Efectes del
llegat. Ordre de preferència entre legataris. Extinció
dels llegats. Idea succinta dels llegats en el dret compi-
lat.

43. La interpretació de les disposicions testamentàries.
La marmessoria. Classes de marmessors. Facultats,
obligacions, prohibicions i termini per a executar la
seva comesa. El comissari comptador partidor i la seva
comesa. Execució del testament pels hereus.

44. La successió forçosa. Concepte i naturalesa de la
llegítima. Sistema vigent en el Codi civil espanyol.
Regles generals sobre la individualitat i fixació de la
llegítima. La regulació de la llegítima a Catalunya.

45. Desheretament: concepte. Persones que poden
desheretar i ésser desheretades. Requisits formals del
desheretament. Causes legals de desheretament. Efec-
tes. La preterició: concepte, requisits i efectes. L’acció
de suplement de llegítima.

46. La successió intestada: concepte, naturalesa, caràc-
ters i fonament. Sistemes legislatius quant a la delació
d’aquesta successió. Sistema de Codi civil. Ordre gene-
ral de crides en la successió intestada del dret comú i el
dret de representació. Ordres de crides i maneres de
succeir abintestat en el dret català.

47. La successió contractual. Pactes successors: con-
cepte. Fonament i crítica d’aquesta institució. Varietats
dels pactes successoris. Posició del Codi civil i de les
compilacions civils.
48. Les fonts del dret financer. El principi de reserva de
llei en matèria tributària. Concepte, àmbit i conseqüèn-
cies. L’exercici de la potestat reglamentària. Fonament
i límits. Estructura del poder financer en l’Estat espa-
nyol. Poder originari i poder derivat. Especial referèn-
cia a les comunitats autònomes.

49. Els pressupostos públics. Tècniques d’elaboració
pressupostària. El pressupost per funcions. El  pressupost
per pagaments. El pressupost base 0. Els pressupostos
públics com a instrument de política econòmica.

50. Els pressupostos generals de l’Estat espanyol. Es-
tructura i classificació. Elaboració i aprovació. Els pres-
supostos dels organismes autònoms. Els pressupostos
de les empreses públiques. El pressupost de la Segure-
tat Social. Tramitació al Congrés dels Diputats i al Se-
nat.

51. El pressupost de la Generalitat. Normativa aplica-
ble. Regulació a la Llei de finances públiques de
Catalunya. Estructura. Classificació orgànica, econòmi-
ca i funcional. Especial referència a la classificació
econòmica. Documents que han d’acompanyar el pres-
supost de la Generalitat.

52. Modificació de crèdits. Transferències i crèdits
extraordinaris. Crèdits ampliables. Regulació en la Llei
general pressupostària, la Llei de finances públiques de
Catalunya i la Llei de pressupost de la Generalitat vigent.
Supòsits en què són procedents, tramitació i aprovació.

53. Execució de l’estat de despeses. Les fases de la
despesa. Autorització, disposició, obligació i pagament.
Tramitació i aprovació de cadascuna d’elles. Normativa
específica per a determinades despeses. Despeses de
personal. Subvencions. Inversions reals.

54. La comptabilitat pública. Principis que la informen.
La comptabilitat del pressupost de la Generalitat. Els
documents comptables. El compte general. Documents
que l’integren. Formació i tramitació. Referència al nou
pla de comptabilitat pública de l’Estat espanyol. Qua-
dre de comptes i àmbit d’aplicació.

55. El control financer. Control intern i extern. Control
previ i el control per auditories. Avantatges i inconve-
nients d’ambdós sistemes en l’Administració, els orga-
nismes autònoms i en les empreses públiques. El con-
trol de legalitat. El control d’oportunitat. El control
d’eficàcia. El control d’eficiència.

56. Les tècniques modernes del control intern. El con-
trol previ per mostreig. Les auditories en el sector pú-
blic. Classes d’auditories. Referència a la Llei d’estatut
de la funció interventora i normativa sobre control in-
tern en la Generalitat. El control intern en els òrgans
constitucionals i estatutaris.

57. El control financer extern. Aspecte fiscalitzador,
aspecte jurisdiccional. Els òrgans de control financer
extern de l’Administració en el dret comparat. El pro-
blema del repartiment de competències entre el Tribu-
nal de Comptes estatal i els dels territoris autònoms en
el dret comparat i en la Constitució espanyola.

58. El Tribunal de Comptes de l’Estat espanyol. La seva
regulació en la Constitució, en la Llei orgànica del Tri-
bunal de Comptes i en la Llei de funcionament.
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59. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. Anàlisi de
la Llei reguladora. Normes internes de funcionament
aprovades pel Parlament. Relacions amb el Tribunal de
Comptes.

60. El patrimoni de la Generalitat. La Llei de patrimo-
ni de la Generalitat. Classifïcació dels béns que integren
el patrimoni de la Generalitat. Adquisició, alienació i
cessió dels béns de la Generalitat. Afectació i desafec-
tació. Administració i defensa del patrimoni de la Ge-
neralitat.

61. Els pressupostos de les corporacions locals. Estruc-
tura, elaboració i aprovació. Modificacions de crèdits
en els pressupostos de les corporacions locals. Liquida-
ció dels pressupostos de les corporacions locals. El
compte general. Censura de comptes de les corporaci-
ons locals.

62. Els ingressos públics. Concepte i classes. Ingressos
de dret privat. Els tributs. Concepte i classes. Antece-
dents, evolució legislativa i situació actual. Referència
a la Constitució. La Llei general tributària. Altres nor-
mes tributàries.

63. El fet imposable. El subjecte passiu. El domicili
fiscal. L’exempció tributària. La base imposable. La
comprovació de valors. La base liquidable. El tipus de
gravamen. El deute tributari. Pagament. Mitjans de
pagament. La prescripció.

64. La inspecció i la recaptació dels tributs. Concepte,
procediment i efectes. Infraccions tributàries. El delicte
fiscal. Les consultes vinculants a l’Administració en
matèria tributària. Recaptació dels tributs. Procediment
en període voluntari. Procediment de constrenyiment.

65. Impostos directes. Anàlisi de cadascun dels impos-
tos directes. Especial referència a l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques.

66. Impostos indirectes. Anàlisi de cadascun. Especial
referència a l’IVA. L’IVA en l’Administració.

67. Autonomia financera de les comunitats autònomes.
Concepte i abast. Principis relativitzadors de l’autono-
mia financera. El principi de coordinació. El principi de
solidaritat.

68. Els ingressos de les comunitats autònomes. Regu-
lació en la Constitució espanyola. Regulació en l’Esta-
tut. Regulació en la LOFCA. Classificació.

69. Els tributs cedits a la Generalitat. Abast de la cessió.
Liquidació, inspecció i recaptació dels tributs cedits. Re-
ferència a la Llei de cessió de tributs a la Generalitat.

70. Els tributs creats per la Generalitat. Impost sobre el
joc del bingo. El cànon de sanejament. Recàrrec sobre
màquines escurabutxaques. Taxes. Referència a la le-
gislació de taxes  i preus  públics de la Generalitat.

71. Participacions de les comunitats autònomes en in-
gressos de l’Estat. Règim de participació provisional.
Règim de participació definitiva. Especial referència a
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Càlcul de la parti-
cipació.

72. El sistema de concert econòmic. Concepte i natu-
ralesa jurídica del concert. Anàlisi de la normativa.
Comparació amb el model general.
73. La valoració dels serveis traspassats. Comissió
Mixta de Valoracions. Metodologia de les valoracions.
Cost directe, cost indirecte, despeses d’inversions. El
Fons de compensació interterritorial. Llei reguladora.
Finançament del Fons.

74. L’endeutament públic. Modalitats. Regulació de
l’endeutament de les comunitats autònomes. Regulació
en la Llei de finances públiques de Catalunya. Interven-
ció del Parlament. Autorització, límits, destinació i con-
trol.

75. Competències de la Generalitat en relació amb les
institucions financeres. L’Institut Català de Finances.
L’Institut Català de Crèdit Agrari. Competències sobre
caixes d’estalvis.

76. Les finances locals. Els ingressos dels ens locals.
Recàrrecs, participacions i cessions en impostos de
l’Estat. Contribucions especials, taxes, preus públics i
tributs locals. Principals innovacions de la Llei d’hisen-
des locals.

77. La tutela financera sobre els ens locals. Tutela a
càrrec de l’Estat i de les comunitats autònomes. El re-
partiment de les competències entre l’Estat i la Gene-
ralitat en matèria financera local. Jurisprudència del
Tribunal Constitucional.

Oposició per promoció interna per a
proveir una plaça d’ajudant/a d’Arxiu
del Parlament de Catalunya

Convocatòria

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 1 de
juliol de 1997, d’acord amb el que estableixen l’article
24 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya (text refós del 29 de març de 1989,
BOPC 55/III), la classificació de llocs de treball que els
és annexa (BOPC 65/III) i les bases que s’indiquen tot
seguit, aprovades per la Comissió de Govern Interior el
dia 1 de juliol de 1997, convoca a promoció interna una
plaça d’ajudant/a d’Arxiu del Parlament de Catalunya.

BASES

1. Pot optar a la plaça tothom qui, en la data en què fi-
neix el termini de presentació d’instàncies per a pren-
dre part a les proves selectives, compleix les condicions
següents:

a) Ésser funcionari/ària en actiu o en serveis especials
del Parlament de Catalunya.

b) Tenir una antiguitat mínima d’un o dos anys en el
lloc de treball, segons si la promoció es fa dins el ma-
teix grup o a un altre de superior.

c) Gaudir d’alguns dels requisits següents: tenir el títol
de diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arqui-
tectura tècnica, formació professional de tercer grau o
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equivalent o pertànyer al Cos d’Ajudants d’Arxius i
Biblioteques, amb estudis i experiència en arxius.

2. Tothom qui compleix les condicions de la base pri-
mera i vol participar en aquesta oposició ha de presen-
tar en el Registre de l’Oficialia Major del Parlament de
Catalunya, o pels procediments establerts en la legisla-
ció sobre el procediment administratiu comú, dins el
termini improrrogable de vint dies hàbils a partir de
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya:

– Una instància segons el model que s’adjunta en l’an-
nex I.

3. Finit el termini de presentació d’instàncies, la Direc-
ció de Personal i de Govern Interior publica la llista
provisional de les persones admeses en el Butlletí Ofi-
cial del Parlament de Catalunya, en la qual han de
constar el nom i els cognoms de les persones candida-
tes i el número de llur document oficial d’identitat. Les
persones interessades poden reclamar davant la Mesa
del Parlament en el termini de deu dies hàbils, la qual
decideix definitivament. En cas que no es produeixi cap
reclamació, la llista esdevé definitiva. La llista defini-
tiva de les persones admeses i les excloses es publica
també en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya.

4. El Tribunal qualificador és format, d’acord amb l’ar-
ticle 26 dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament, per:

a) El president del Parlament o el vicepresident en qui
delegui.

b) Una altra persona membre de la Mesa del Parlament.

c) Un funcionari o funcionària del Parlament designat,
per raó de la seva especialització, per la Mesa del Par-
lament d’entre una terna proposada pel Consell de Per-
sonal.

5. Les proves comencen el dia i l’hora que han estat
anunciades en el tauler d’anuncis amb quinze dies hà-
bils d’antelació, com a mínim. Les proves no comencen
abans del dia 1 de setembre de 1997.

6. Els exercicis teòrics i pràctics de l’oposició són els
que s’indiquen a continuació:

6.1 1. Una primera prova que consisteix a demostrar els
coneixements de llengua catalana i consta de dues parts:

Primera. S’hi avaluen el domini de l’expressió escrita,
per mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules, com
a màxim, i els coneixements pràctics de llengua, per
mitjà de cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüís-
tics relacionats amb les funcions de les places objecte
d’aquesta convocatòria.

Segona. S’hi avalua l’expressió oral per mitjà de la lec-
tura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes
generals d’actualitat.

6.1.2. El temps màxim per al desenvolupament
d’aquesta prova és d’una hora per a la primera part i
quinze minuts per a la segona. L’ordre d’actuació de les
persones aspirants per a la segona part de la prova és
l’alfabètic, a partir del primer nom que s’extraurà per
sorteig davant el Tribunal.
6.1.3. La qualificació d’aquesta prova és d’«apte/a» o
«no apte/a».

6.1.4. Queden exemptes de fer aquesta prova les perso-
nes aspirants que acreditin documentalment, dins el
termini de presentació de sol·licituds a què fa referència
la base 2, que estan en possessió del nivell C o superi-
or de la Junta Permanent de Català, o equivalent. El
Tribunal qualificador fa pública la llista de les persones
opositores que resten exemptes de fer la prova al mateix
temps i en el mateix lloc que la llista definitiva de per-
sones admeses i excloses a què fa referència la base 3.

6.2.1. Els exercicis teòrics consisteixen en el desenvo-
lupament per escrit de dos temes dels tres que el Tribu-
nal selecciona a l’atzar d’entre els que es relacionen en
l’annex II (arxivística i documentació parlamentària) i
un tema dels dos que el Tribunal selecciona a l’atzar
d’entre els que figuren a l’annex III (institucionals).

6.2.2. Els funcionaris i funcionàries de carrera del grup
B que concorrin a la convocatòria queden exempts de
les proves corresponents al temari de l’annex III. Per a
aquests funcionaris i funcionàries, la primera prova ha
de consistir a desenvolupar en un temps màxim de tres
hores dos temes de la llista que figura a l’annex II. En
aquest cas, l’exercici és puntuat de 0 a 10 punts i que-
den eliminats els qui tenen una puntuació inferior a 5
punts.

6.2.3. Per als funcionaris i funcionàries que hagin de
desenvolupar els temes de l’annex II i de l’annex III, el
temps màxim per al desenvolupament per escrit dels
temes és de quatre hores.

6.2.4. Els temes han d’ésser llegits per les persones
aspirants davant el Tribunal, el qual n’avalua la forma-
ció general, la posada al dia dels coneixements, la cla-
redat i l’ordre de les idees i l’aportació personal. El
Tribunal pot formular preguntes i demanar aclariments
sobre els temes exposats.

6.2.5 La lectura dels temes s’ha de fer el mateix dia o
en els successius en què les persones aspirants els ha-
gin redactat. Per això, quan ha acabat el desenvolupa-
ment per escrit, les persones aspirants han d’introduir
els exercicis en un sobre amb el seu nom, en la solapa
del qual han de signar l’aspirant i el secretari o secretària
del Tribunal. El conjunt de sobres són introduïts en un
altre que ha de dur les signatures dels membres del Tri-
bunal i de dues persones aspirants en la solapa. El sobre
és custodiat pel secretari o secretària del Tribunal fins al
moment de la lectura dels temes per cada aspirant.

6.2.6. L’ordre de les persones aspirants en la lectura és
l’alfabètic a partir del primer nom que s’extraurà per
sorteig davant el Tribunal.

6.2.7. El conjunt de l’exercici és puntuat de 0 a 10 punts
i en queden eliminades les persones aspirants que ob-
tenen una puntuació inferior a 5 punts.

6.3.1. Els exercicis pràctics consisteixen en:

a) La identificació de 20 tipologies documentals distin-
tes, extretes dels fons conservats a l’Arxiu parlamenta-
ri, en el temps màxim de 40 minuts.

b) La classificació, l’ordenació, la descripció i la inde-
xació amb la justificació raonada dels criteris i la me-
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todologia emprats i la finalitat del sistema o sistemes
escollits, de:

– Un expedient d’una tramitació parlamentària.

– Un expedient parlamentari altre que una tramitació.

– Un expedient administratiu.

– Un document, o una unitat documental o un expedi-
ent en suport no tradicional (microfotogràfic, fotogrà-
fic, enregistrament audiovisual, enregistrament sonor)
extrets d’entre els que es conserven a l’Arxiu parlamen-
tari.

6.3.2. Els exercicis i els materials documentals són es-
collits pel Tribunal. Les persones aspirants han de tre-
ballar sobre fotocòpies i poden consultar els originals
a la taula del Tribunal.

6.3.3. El temps màxim per al desenvolupament dels
exercicis és de sis hores.

6.3.4. Per a fer aquests exercicis les persones aspirants
poden utilitzar les normes, els diccionaris, les col·-

leccions del BOPC i del DSPC i altres publicacions del
Parlament que el Tribunal posa a llur disposició o els
que elles mateixes estimin oportuns, després que el
Tribunal els hagi examinat i aprovat.

6.3.5. Les fitxes resultants del tractament arxivístic i els
comentaris i les justificacions que les persones aspi-
rants hagin elaborat s’han d’adjuntar als documents
respectius, expedients o unitats documentals, i s’han
d’introduir en uns sobres o en unes carpetes individu-
alitzades per a cada aspirant, en la solapa dels quals han
de signar el secretari o secretària i l’aspirant.

6.3.6. El conjunt dels exercicis és puntuat de 0 a 10
punts i en queden eliminades les persones aspirants que
obtenen una puntuació inferior a 5 punts.

7. El Tribunal qualificador resol tots els dubtes i les
incidències que sorgeixin, i les seves decisions s’han
d’adoptar en tots els casos per majoria de vots.

8. Al final de cada exercici el Tribunal s’ha de reunir a
deliberar i ha de fer pública en el tauler d’anuncis del
Parlament la relació d’aspirants que l’hagin superat,
amb la puntuació obtinguda.

9. En publicar la relació de les persones aprovades de
cada exercici, el Tribunal convoca les persones aspi-
rants al lloc i a l’hora que estimi oportuns per a fer
l’exercici següent.

10.1. Un cop acabades les proves, el Tribunal ordena
les persones aspirants d’acord amb la puntuació total
obtinguda. En cas d’empat, el Tribunal planteja a les
persones candidates empatades un nou exercici de clas-
sificació, ordenació, descripció i indexació d’un expe-
dient d’una tramitació parlamentària i d’un expedient
altre que una tramitació.

10.2. La qualificació final de les persones candidates
que han superat totes les proves, amb la puntuació to-
tal i desglossada per proves, es fa pública en el tauler
d’anuncis del Parlament. És objecte de la proposta de
nomenament l’aspirant que ha obtingut la puntuació
total màxima entre les persones presentades. Es podrà
declarar la plaça deserta.
11. Es notificarà a la persona aprovada la qualificació
obtinguda perquè dins el termini de quinze dies hàbils
comptats de l’endemà de la data de notificació aporti
acreditació documental de gaudir d’algun dels requisits
fixats per la base 1.c).

12. Un cop comprovada la conformitat de tots els do-
cuments presentats, la Mesa del Parlament formula el
nomenament corresponent, el qual és publicat en el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i notificat
a la persona interessada. D’acord amb l’article 27 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, la persona interessada disposa d’un termini
de trenta dies hàbils, des que se li notifica el nomena-
ment, per a prendre’n possessió. Si es produeix cap
defecte en la documentació que impedeix el nomena-
ment o la persona nomenada no s’incorpora al seu lloc
de treball en el termini establert, la Mesa del Parlament
pot substituir l’afectada per la següent en puntuació en
la qualificació del Tribunal.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 1997

Ismael E. Pitarch
Oficial major

ANNEX I

MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR

......................................................................................
(noms i cognoms)

nat/nada el dia .......................... de ............. de ..........,

a ......................................... (.......................) veí/veïna

de ....................................................., que visc al carrer
....................................., núm. ......, pis ......., porta .........,

tel. .............................., i que tinc el document oficial
d’identitat núm ..........................................................,

DECLARO:

Que compleixo totes les condicions requerides per la
base primera de la convocatòria d’oposició per promo-
ció interna per a proveir una plaça d’ajudant/a d’Arxiu
del Parlament de Catalunya, publicada en el número
191 del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, i
que ho acreditaré documentalment, si escau, d’acord
amb la base onzena.

Per això, us

DEMANO:

D’ésser admès/esa a l’esmentada oposició.

..................., .............. de .................... de 1997

Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA
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ANNEX II

TEMES D’ARXIVÍSTICA

1.- Els arxius i l’arxivística: conceptes, formació, fun-
cions i finalitats.

2.- El sistema arxivístic de la Generalitat de Catalunya
i el de l’Estat espanyol. Classificació i organització dels
arxius que els integren.

3.- L’Arxiu del Parlament de Catalunya: formació, con-
tingut, organització i funcions.

4.- El sistema de gestió documental parlamentària: fa-
ses activa, semiactiva i inactiva de la documentació
parlamentària.

5.- Els documents i els expedients parlamentaris: les
tipologies, les funcions i les activitats que els originen.

6.- Les transferències de documentació a l’Arxiu: de-
finició, estructuració i finalitats del procés.

7.- La classificació i l’ordenació dels fons parlamenta-
ris i administratius: criteris, modalitats i objectius dels
mecanismes.

8.- La descripció documental i els instruments que en
resulten en el cas de la documentació parlamentària:
tipus, abast, procés d’elaboració i utilitat.

9.- La indexació: definició, mecanismes, modalitats i fi-
nalitats. Els tesaurus: tipus, construcció i manteniment.

10.- El tractament arxivístic/documental de la docu-
mentació parlamentària: els mecanismes i els processos
i llurs objectius.

11.- Els processos de conservació i de destinació de la
documentació, especialment la parlamentària: la tria i
l’eliminació documentals.

12.- La base de dades del SIAP com a eina de suport a
l’activitat parlamentària i en particular pel que fa refe-
rència a la consulta.

13.- Els aspectes jurídics i els materials de l’accés a la
documentació, especialment la parlamentària.

14.- La conservació i la protecció dels fons documentals:
els aspectes infraestructurals i els mecanismes tècnics per
a garantir la perdurabilitat i la qualitat física del fons.

15.- Els suports documentals no tradicionals a l’Arxiu
parlamentari: fotogràfics, microfotogràfics, bandes so-
nores, audiovisuals i suports informàtics.

16.- El contingut, el tractament, la conservació i la uti-
lització dels documents fotogràfics de l’Arxiu parla-
mentari.

17.- La conservació, el tractament, el contingut i la uti-
lització dels enregistraments sonors i audiovisuals de
l’Arxiu parlamentari.

18.- Les microformes: els tipus i llurs característiques;
les finalitats i les operacions arxivístiques i tècniques
que en comporten l’ús i l’aplicació.

19.- El servei a les persones usuàries: planificació i con-
trol del sistema d’accés, consulta i préstec documentals.

20.- Prestacions exteriors de l’Arxiu. Vessant informa-
tiva, investigadora, cultural i pedagògica.
21.- Les seccions factícies de l’Arxiu parlamentari:
definició, tipus i contingut de llur fons; el tractament i
les finalitats d’utilització dels fons que les integren.

22.- La regulació jurídica del patrimoni documental i
els arxius. Referència especial a la normativa espanyola
i a la catalana.

23.- Els organismes nacionals, estatals i internacionals
relacionats amb els arxius.

24.- La biblioteca auxiliar i tècnica de l’Arxiu parla-
mentari: les funcions i les finalitats; la selecció, l’adqui-
sició i el tractament dels fons d’aquesta.

25.- Els arxius parlamentaris de les Corts Generals
(Congrés dels Diputats i Senat), de les assemblees le-
gislatives de les comunitats autònomes i d’institucions
parlamentàries estrangeres i internacionals. Formació,
contingut, organització, funcions i finalitats.

ANNEX III

TEMES INSTITUCIONALS

1.- La Constitució espanyola. Principis fonamentals.
Drets i deures. Institucions principals. El sistema d’au-
tonomies.

2.- Catalunya i el seu procés autonòmic. L’Estatut
d’autonomia de Catalunya: precedents, competències i
institucions.

3.- Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Par-
lament: composició, eleccions i funcions.

4.- Institucions de la Generalitat de Catalunya. El pre-
sident de la Generalitat: elecció i funcions. El Consell
Executiu: composició i funcions.

5.- Altres institucions estatutàries: el Síndic de Greuges,
el Consell Consultiu, la Sindicatura de Comptes.

6.- L’estatut dels diputats: accés i pèrdua de la condició de
diputat. Incompatibilitats, drets i deures dels diputats.

7.- L’organització del Parlament. La presidència. La
Mesa. Els grups parlamentaris. La Junta de Portaveus.
Les comissions. El Ple. La Diputació permanent.

8.- El funcionament del Parlament: les sessions, l’ordre
del dia, els debats, les votacions, el còmput de terminis.

9.- El procés legislatiu al Parlament de Catalunya. Ini-
ciativa, tramitació i aprovació de les lleis. L’especifici-
tat de la tramitació parlamentària del pressupost de la
Generalitat.

10.- Les funcions d’impuls i de control del Parlament
de Catalunya. Significació, mecanismes i conseqüènci-
es d’aquestes funcions.

11.- Els serveis tècnics i administratius del Parlament
de Catalunya. Els Estatuts del règim i el govern interi-
ors. Els drets i els deures del personal al servei del Par-
lament.

12.- La Unió Europea. Les institucions: el Consell de
Ministres, la Comissió, el Parlament i el Tribunal de
Justícia. Les normes jurídiques: els tractats, les direc-
trius i els reglaments.
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Concurs de mèrits per a la provisió
d’una plaça d’administrador/a del SIAP
del Parlament de Catalunya

Convocatòria

OFICIALIA MAJOR

Atès que és vacant una plaça d’administrador/a del
SIAP, del grup C, nivell 8 bis, creada per la Comissió
de Govern Interior en sessió tinguda el dia 1 de juliol
de 1997, i de conformitat amb l’article 1 dels Estatuts
del règim i el govern interiors, la Mesa del Parlament
convoca un concurs per a la provisió de la dita plaça.

BASES

1. Pot prendre part en aquest concurs el personal funcio-
nari del Parlament, del grup C, que compleixi els requi-
sits següents: tenir coneixements o experiència en infor-
màtica aplicada als processos parlamentaris o administra-
tius i en eines informàtiques de gestió de bases de dades.

2. Tothom qui compleixi la condició de la base primera
i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar,
dins un termini que fineix el dia 25 de juliol, al Registre
de l’Oficialia Major del Parlament de Catalunya:

a) Una instància segons el model que s’adjunta.

b) El currículum que exposi la idoneïtat i l’adequació
del candidat o candidata per al lloc de treball a cobrir.

3. L’òrgan qualificador és format per:

a) Una persona membre de la Mesa del Parlament.

b) La directora de Personal i de Govern Interior o el
lletrat o lletrada en qui delegui.

c) Una persona representant del personal del Parlament
nomenada pel Consell de Personal.

4. Les persones aspirants han d’incloure en la instància
els documents que acreditin de manera fefaent els mè-
rits al·legats a què es refereix la base 2.b), que han d’és-
ser valorats per l’òrgan de selecció d’acord amb el ba-
rem següent:

a) Per l’experiència laboral, en funció del temps de
permanència en cada lloc i atenent en tot cas la simili-
tud entre el contingut tècnic i l’especialització de les
tasques desenvolupades respecte a les pròpies del lloc
convocat, la proximitat funcional o sectorial de les àre-
es en què les persones concursants prestin o hagin pres-
tat serveis respecte a l’àrea de destinació i, si s’escau,
la proximitat de nivell entre el lloc d’origen i el de des-
tinació, fins a 25 punts.

b) Pel temps de serveis prestats al Parlament o en qual-
sevol administració pública o ens públic, atenent els
grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat,
fins a 20 punts. Els serveis efectivament prestats al Par-
lament han de puntuar el doble que els prestats en altres
administracions.

c) Pels cursos de formació i perfeccionament que tin-
guin per objecte matèries directament relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball convocat i, amb
els mateixos criteris, per les publicacions i l’activitat
docent, fins a 15 punts.

d) Per les titulacions acadèmiques, si són rellevants per
al lloc de treball convocat i específicament pel coneixe-
ment de la llengua catalana superior a l’exigit per al
lloc de treball a proveir, fins a 10 punts.

5. Un cop finit el termini de presentació d’instàncies, l’òr-
gan qualificador ha d’elaborar una relació ordenada dels
candidats o candidates i de les puntuacions atorgades,
abans del dia 15 de setembre. Segons aquestes puntuaci-
ons, es pot convocar les persones aspirants per a la realit-
zació de la prova o de les proves que es considerin neces-
sàries per a garantir els principis de mèrit i de capacitat i,
especialment, els coneixements o l’experiència en infor-
màtica aplicada establerts en el punt 1 d’aquestes bases.

6. La resolució de la convocatòria comporta l’adscrip-
ció definitiva del funcionari o funcionària al lloc de tre-
ball a proveir.

7. El termini per a la incorporació a la nova destinació
és de tres dies hàbils a comptar de la data de notifica-
ció de la resolució de la convocatòria, llevat que, per
causes justificades en necessitats del Servei i aprecia-
des per la directora de Personal i de Govern Interior,
amb l’informe previ del cap del Servei en què es trobi
adscrit el funcionari o funcionària, es concedeixi una
pròrroga, fins a vint dies més, com a màxim.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 1997

Ismael E. Pitarch
Oficial major

ANNEX

MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR

......................................................................................
(noms i cognoms)

nat/nada el dia .......................... de ............. de ..........,

a ......................................... (.......................) veí/veïna

de ....................................................., que visc al carrer
....................................., núm. ......, pis ......., porta .........,

tel. .............................., i que tinc el document oficial
d’identitat núm ..........................................................,

DECLARO

Que compleixo la condició requerida a la base prime-
ra de la convocatòria per a la provisió definitiva d’una
plaça d’administrador/a del SIAP.

Per això, us

DEMANO:

D’ésser admès/esa a l’esmentada convocatòria.

.................., ...... de .......................... de 1997

Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA
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4.90.15.

4. INFORMAC
4.90.15. CONTRACTACIÓ

Concurs públic per a la contractació
del servei d’impressió i manipulació
de les publicacions oficials del Parla-
ment

Correcció d’errades de publicació

Al BOPC 188, pàg. 14389

On diu: «...i vocals el secretari primer, Sr. Ernest
Benach, »

Ha de dir: «...i vocals el secretari primer, Sr. Raimon
Escudé, »
IÓ
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
(DI) Debat de l’Informe

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
/CSEQTA/ Comissió d’Estudi de la Revisió i l’Aplicació del

Pla de Seguretat de les Químiques de Tarragona
(Plaseqta)

/CSUE/ Comissió de Seguiment de la Unió Europea
i d’Actuacions Exteriors

(*) 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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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-

VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

200-00021/05
Llei d’equipaments comercials. /CIE/. BOPC

131 (O i T); 134 (T); 136 (T); 142 (E); 145 (T); 150 (P, D i E);
151 (Rect.); DSPC-P 41 (A); BOPC 156 (A).

202-00055/05
Llei sobre serveis funeraris. /COAG/. BOPC 85

(O i T); 99 (T); 104 (T); 112 (T); 118 (T); 122 (T); 126 (T);
131 (T); 149 (P, D i E); DSPC-P 41 (A); BOPC 156 (A).

200-00017/05
Llei de protecció civil de Catalunya. /CJD/.

BOPC 99 (O); 104 (T); 112 (T); 118 (T); 122 (T); 126 (T);
128 (T); 142 (T); 162 (T); 167 (D i E); DSPC-P 46 (A);
BOPC 174 (A); 180 (Rect.).

200-00022/05
Llei de creació del Consell de Treball,

Econòmic i Social de Catalunya. /CPS/. BOPC 132 (O); 134
(T); 140 (T), 145 (T); 147 (T); 156 (T); 161 (P); 167 (T, D i
E); DSPC-P 46 (A); BOPC 174 (A) .

200-00024/05
Llei de reconeixement de la Universitat de Vic. /

CPC/. BOPC 154 (O); 157 (T); 165 (T); 168 (T); 173 (T, D
i E); DSPC-P 48 (A); BOPC 180 (A).

200-00014/05
Llei d’associacions. /CJD/. BOPC 49 (O); 51

(T); 57 (Rect.); 60 (T); 60 (Rect. i T); 69 (T); 72 (T); 89 (T);
91(T); 93 (E); 102 (T); 106 (T); 172 (P); 178 (D i E); DSPC-
P 49 (A); BOPC 186 (A); 188 (Rect.).

200-00023/05
Llei de modificació de la Llei 11/1982, del 8

d’octubre, de creació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
/CPT/. BOPC 147 (O); 151 (T); 157 (T); 162 (T); 165 (T);
170 (T); 179 (T, P i D); DSPC-P 49 (A); BOPC 186 (A).

200-00025/05
Llei de la renda mínima d’inserció. /CPS/.

BOPC 159 (O); 162 (T); 168 (T); 174 (T); 176 (T); 182 (T i
P); 185 (T, D i E); DSPC-P 51 (A); BOPC 190 (A); Rect.
(191).

200-00026/05
Llei per la qual s’autoritza la refosa en un text

únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública. BOPC 165 (O); 180
(T); 183 (E); 185 (D i E); DSPC-P 51 (A); BOPC 190 (A).

200-00027/05
Llei sobre la participació de la Generalitat en

societats mercantils i civils, i de modificació de les lleis 11/
1981, 10/1982 i 4/1985. /CEF/. BOPC 174 (O i T); 176 (T);
180 (T); 185 (D i E); DSPC-P 51 (A); BOPC 190 (A).

1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya. /CGI/. BOPC 165 (T).

1.10. RESOLUCIONS

284-00014/05
Resolució 226/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es designen tres representants del Parlament en
el Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
BOPC 136 (T); 137 (T); DSPC-P 37 (A); BOPC 140 (A).

284-00015/05
Resolució 227/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es designen tres representants del Parlament en
el Consell Social de la Universitat de Barcelona. BOPC 136
(T); 137 (T); DSPC-P 37 (A); BOPC 140 (A).

284-00016/05
Resolució 228/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es designen tres representants del Parlament en
el Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.
BOPC 136 (T); 137(T); DSPC-P 37 (A); BOPC 140 (A).

250-00401/05
Resolució 229/V del Parlament de Catalunya,

sobre la variant de la carretera C-149, de la Valldan, de
Berga. /CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (E); DSPC-C 128
(A); BOPC 142 (A).

250-00394/05
Resolució 230/V del Parlament de Catalunya,

sobre la reparació del punt quilomètric 48,3 de la carretera
C-1411. /CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (E); DSPC-C 128
(A); BOPC 142 (A).

250-00397/05
Resolució 231/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’enllaç de la carretera C-1411 amb la carretera de
Cabrianes, de Sallent (Bages). /CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T);
99 (E); DSPC-C 128 (A); BOPC 142 (A).

250-00399/05
Resolució 232/V del Parlament de Catalunyaa,

sobre la neteja de la xarxa del punt quilomètric 46 de la
carretera C-1411. /CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (T);
DSPC-C 128 (A); BOPC 142 (A).

250-00493/05
Resolució 233/V del Parlament de Catalunya,

sobre la dotació d’equipaments sociosanitaris per a la
comarca de l’Alt Empordà. /CPS/. BOPC 112 (O); 115 (T);
DSPC-C 131 (A); BOPC 142 (A).

250-00405/05
Resolució 234/V del Parlament de Catalunya,

sobre la construcció de la variant de la carretera C-255, de
la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà). /CPT/. BOPC 93 (O);
99 (T); 104 (T); 112 (E); DSPC-C 130 (A); BOPC 144 (A).

250-00410/05
Resolució 235/V del Parlament de Catalunya,

sobre la concessió i la distribució d’aigua del pantà de Rialb.
/CPT/. BOPC 93 (O); 99 (T); 104 (T); DSPC-C 130 (A);
BOPC 144 (A).

250-00428/05
Resolució 236/V del Parlament de Catalunya,

sobre la transferència del Servei de Meteorologia i els plans
d’emergència pel que fa al risc d’aiguats. /CPT/. BOPC 102
(O); 104 (T); 112 (E); DSPC-C 130 (A); BOPC 144 (A).

250-00424/05
Resolució 237/V del Parlament de Catalunya,

sobre la millora dels serveis ferroviaris a les comarques de
l’Ebre. /CPT/. BOPC 96 (O); 99 (T); 104 (T); 106 (E);
DSPC-C 130 (A); BOPC 144 (A).

250-00461/05
Resolució 238/V del Parlament de Catalunya,

sobre la centralització en el Departament de Cultura de totes
les subvencions per a activitats culturals. /CPC/. BOPC 99
(O); 104 (T); 109 (T); 112 (E); DSPC-C 133 (A); BOPC 142
(A).
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250-00430/05
Resolució 240/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’ampliació de l’Institut d’Ensenyament Secundari
Hug Roger III, de Sort (Pallars Sobirà). /CPC/. BOPC 102
(O); 104 (T); 112 (E); DSPC-C 133 (A); BOPC 142 (A).

250-00442/05
Resolució 241/V del Parlament de Catalunya,

sobre la reconstrucció del pont romànic de Vall-llonga, a
Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). /CPC/. BOPC 102 (O);
104 (T); 112 (E); DSPC-C 133 (A); BOPC 142 (A).

250-00447/05
Resolució 242/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’elaboració d’un projecte per a la recuperació de la
via romana del Capsacosta. /CPC/. BOPC 99 (O); 104 (T);
112 (E); DSPC-C 133 (A); BOPC 142 (A).

250-00466/05
Resolució 243/V del Parlament de Catalunya,

sobre les pintures rupestres prehistòriques del Gogul
(Garrigues. /CPC/. BOPC 102 (O); 104 (T); 109 (T); 112
(E); DSPC-C 135 (A); BOPC 142 (A).

250-00488/05
Resolució 245/V del Parlament de Catalunya,

sobre la pràctica del nudisme. /CJD/. BOPC 109 (O); 115
(T); DSPC-C 135 (A); BOPC 142 (A).

250-00499/05
Resolució 246/V del Parlament de Catalunya,

sobre les oposicions a places dels cossos judicials de
l’Administració de justícia. /CJD/. BOPC 112 (O); 115 (T);
128 (E); DSPC-C 135 (A); BOPC 142 (A).

250-00505/05
Resolució 247/V del Parlament de Catalunya,

sobre la derogació formal del Decret de Nova Planta de
Catalunya. /COAG/. BOPC 115 (O); 126 (T); 131 (T); 137
(T); DSPC-C 137 (A); BOPC 145 (A).

250-00572/05
Resolució 248/V del Parlament de Catalunya,

sobre les instal·lacions militars en desús situades a
Catalunya. /COAG/. BOPC 131 (O); 134 (T); 140 (E);
DSPC-C 137 (A); BOPC 145 (A).

250-00507/05
Resolució 249/V del Parlament de Catalunya,

de ratificació de la Resolució 134/V per la qual s’acorda de
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei per a la publicació de lleis i altres disposicions
d’aplicació general en totes les llengües oficials de l’Estat. /
COAG/. BOPC 115 (O); 126 (T); 131 (T); DSPC-C 137 (A);
BOPC 145 (A).

250-00580/05
Resolució 250/V del Parlament de Catalunya,

sobre la construcció del parc de bombers de les Borges
Blanques (Garrigues). /COAG/. BOPC 132 (O); DSPC-C
137 (A); BOPC 145 (A).

250-00449/05
Resolució 251/V del Parlament de Catalunya,

sobre el pas ràpid de les ambulàncies per les instal·lacaions
de peatge de les autopistes. /CPT/. BOPC 99 (O); 104 (T);
112 (E); DSPC-C 140 (A); BOPC 147 (A).

250-00534/05
Resolució 252/V del Parlament de Catalunya,

sobre la creació d’un grup de treball per a la reducció
progressiva dels peatges. /CPT/. BOPC 122 (O); 126 (T);
131 (T); 137 (T); DSPC-C 140 (A); BOPC 147 (A).
250-00455/05
Resolució 253/V del Parlament de Catalunya,

sobre el Catàleg de carreteres de la Generalitat. /CPT/.
BOPC 99 (O); 104 (T); 112 (E); DSPC-C 140 (A); BOPC
147 (A).

250-00477/05
Resolució 254/V del Parlament de Catalunya,

sobre la conversió de la carretera N-II, de Malgrat de Mar a
Girona, en autovia. /CPT/. BOPC 106 (O); 109 (T); 118 (E);
DSPC-C 140 (A); BOPC 147 (A).

250-00479/05
Resolució 255/V del Parlament de Catalunya,

sobre la inclusió del logotip «Costa Brava» en els rètols
anunciadors de les línies de Renfe. /CPT/. BOPC 106 (O);
109 (T); 118 (E); DSPC-C 140 (A); BOPC 147 (A).

250-00480/05
Resolució 256/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’accessibilitat i la supressió de les barreres
arquitectòniques dels accessos de l’estació de Renfe de la
plaça de Catalunya, de Barcelona. /CPT/. BOPC 106 (O);
109 (T); 118 (E); DSPC-C 140 (A); BOPC 147 (A).

250-00518/05
Resolució 257/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’obertura del Centre d’Atenció Primària de
Torredembarra (Tarragonès). /CPS/. BOPC 115 (O); 126
(T); 131 (T); DSPC-C 141 (A); BOPC 151 (A).

250-00537/05
Resolució 258/V del Parlament de Catalunya,

sobre les dificultats d’aplicació del Codi d’accessibilitat pel
que fa a les cambres higièniques adaptades. /CPS/. BOPC
122 (O); 126 (T); 131 (T); DSPC-C 141 (A); BOPC 151 (A).

250-00519/05
Resolució 259/V del Parlament de Catalunya,

sobre la creació d’un servei de traduccions judicials. /CJD/
. BOPC 115 (O); 126 (T); 131 (T); 137 (E); DSPC-C 144 (A);
BOPC 147 (A).

250-00529/05
Resolució 260/V del Parlament de Catalunya,

sobre la commemoració de la primera assemblea de Pau i
Treva. /CJD/. BOPC 122 (O); 126 (T); 131 (T); 137 (T);
DSPC-C 144 (A); BOPC 147 (A).

250-00553/05
Resolució 261/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’adopció d’una normativa per a regular la provisió de
places a l’Administració de justícia. /CJD/. BOPC 128 (O);
134 (T); 140 (E); DSPC-C 144 (A); BOPC 147 (A).

250-00568/05
Resolució 262/V del Parlament de Catalunya,

sobre la implantació d’un jutjat de primera instància i
instrucció a Sort (Pallars Sobirà). /CJD/. BOPC 131 (O);
134 (T); DSPC-C 144 (A); BOPC 147 (A).

250-00554/05
Resolució 263/V del Parlament de Catalunya,

sobre la plena integració social de les persones
discapacitades. /CPS/. BOPC 128 (O); 134 (T); 140 (E);
DSPC-C 151 (A); BOPC 154 (A).

250-00559/05
Resolució 264/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’adaptació física dels llocs d’ús públic a les
necessitats de les persones discapacitades. /CPS/. BOPC
131 (O); 134 (T); 140 (T); DSPC-C 151 (A); BOPC 154 (A).

250-00584/05
Resolució 265/V del Parlament de Catalunya,

sobre la posada en funcionament del Centre d’Assistència
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Primària de Seròs (Segrià). /CPS/. BOPC 134 (O); 140 (T);
145(T); DSPC-C 151 (A); BOPC 154 (A).

250-00573/05
Resolució 266/V del Parlament de Catalunya,

sobre mesures d’ajut per al sector dels cítrics. /CARP/.
BOPC 131 (O); 134 (T); DSPC-C 153 (A); BOPC 154 (A).

250-00489/05
Resolució 267/V del Parlament de Catalunya,

sobre mesures d’ajut per al sector pesquer. /CARP/. BOPC
109 (O); 115 (T); 126 (E); DSPC-C 153 (A); BOPC 154 (A).

250-00511/05
Resolució 268/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’ajuda a la investigació històrica i social catalana. /
CPC/. BOPC 115 (O); 126 (T); 131 (T); 137 (E); DSPC-C
154 (A); BOPC 154 (A).

250-00549/05
Resolució 269/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’elaboració d’un estudi de les necessitats futures
d’instal·lacions escolars. /CPC/. BOPC 126 (O); 134 (T); 142
(E); DSPC-C 154 (A); BOPC 154 (A).

250-00558/05
Resolució 270/V del Parlament de Catalunya,

sobre el trasllat de les restes del comte Jaume d’Urgell. /
CPC/. BOPC 128 (O); 134 (T); 142 (E); DSPC-C 154 (A);
BOPC 154 (A).

284-00020/05
Resolució 271/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es designa una membre del Consell
d’Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió. BOPC 151 (T); DSPC-P 42 (A); BOCP 156 (A).

250-00453/05
Resolució 272/V del Parlament de Catalunya,

sobre la licitació de l’estudi d’impacte ambiental del Pla
d’infraestructures del delta del Llobregat. /CPT/. BOPC 99
(O); 104 (T); 112 (E); DSPC-C 160 (A); BOCP 159 (A).

250-00515/05
Resolució 273/V del Parlament de Catalunya,

sobre la reestructuració del sector del taxi en l’àmbit
metropolità. /CPT/. BOPC 115 (O); 126 (T); DSPC-C 160
(A); BOCP 159 (A).

250-00506/06
Resolució 274/V del Parlament de Catalunya,

sobre la informació de les persones usuàries d’autopistes pel
que fa a la possible minva del servei. /CPT/. BOPC 115 (O);
126 (T); 131 (T); 137 (E); DSPC-C 160 (A); BOCP 159 (A).

250-00483/05
Resolució 275/V del Parlament de Catalunya,

sobre la senyalització vertical amb el topònim «el Berguedà»
en el conjunt d’eixos viaris que delimiten aquesta comarca.
/CPT/. BOPC 106 (O); 109 (T); 118 (E); DSPC-C 160 (A);
BOCP 159 (A).

250-00510/05
Resolució 276/V del Parlament de Catalunya,

sobre el desdoblament de la línia fèrria Barcelona -
Puigcerdà, en el tram Barcelona - Vic. /CPT/. BOPC 115
(O); 126 (T); 131 (T); 137 (T); DSPC-C 160 (A); BOCP 159
(A).

250-00633/05
Resolució 277/V del Parlament de Catalunya,

sobre el desdoblament de la línia fèrria Barcelona -
Puigcerdà, en el tram Barcelona - La Garriga, i la millora
d’estacions de la línia. /CPT/. BOPC 140 (O); 145(T);
DSPC-C 160 (A); BOCP 159 (A).
250-00524/05 i 250-00618/05
Resolució 278/V del Parlament de Catalunya,

sobre la normalització de la toponímia catalana i l’aranesa
en les publicacions i les guies de turisme. /CPC/. BOPC 118
i 137 (O); 126 (T); 131 (T); 140 (T); 147 (E); DSPC-C 162
(A); BOCP 159 (A).

250-00577/05
Resolució 279/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’aplicació de la Resolució 202/V, relativa a l’oferta
d’ensenyaments secundaris, a les poblacions d’Alfarràs
(Segrià), d’Organyà (Alt Urgell) i de Sant Llorenç de
Morunys (Solsonès). /CPC/. BOPC 131 (O); 134 (T); DSPC-
C 162 (A); BOCP 159 (A).

250-00571/05
Resolució 280/V del Parlament de Catalunya,

sobre la participació del Govern de la Generalitat en les
empreses públiques propietat de l’Estat Suria-K i Potasses
del Llobregat. /CIE/. BOPC 131 (O); 134 (T); DSPC-C 164
(A); BOCP 159 (A).

250-00612/05
Resolució 281/V del Parlament de Catalunya,

sobre la titularitat i la gestió de les empreses públiques
Súria-K i Potasses del Llobregat. /CIE/. BOPC 137 (O); 140
(T); DSPC-C 164 (A); BOCP 159 (A).

250-00656/05
Resolució 282/V del Parlament de Catalunya,

sobre la construcció d’una torre de reforç a la línia elèctrica
aèria que passa per Subirats (Alt Penedès). /CIE/. BOPC 142
(O); 145(T); 154 (E); DSPC-C 164 (A); BOCP 159 (A).

250-00543/05
Resolució 283/V del Parlament de Catalunya,

sobre la contaminació acústica que genera l’empresa
Hispanotext al municipi de Moià (Bages). /CIE/. BOPC 126
(O); 134 (T); DSPC-C 164 (A); BOCP 159 (A).

250-00561/05
Resolució 284/V del Parlament de Catalunya,

sobre la decisió de la Compañía Telefónica de tancar les
seves oficines en diversos municipis. /CIE/. BOPC 131 (O);
134 (T); DSPC-C 164 (A); BOCP 159 (A).

250-00579/05
Resolució 285/V del Parlament de Catalunya,

de suport al comerç just i solidari. /CIE/. BOPC 131 (O); 134
(T); DSPC-C 164 (A); BOCP 159 (A).

250-00652/05
Resolució 286/V del Parlament de Catalunya,

sobre el desenvolupament de l’energia eòlica. /CIE/. BOPC
142 (O); 145(T); 154 (E); DSPC-C 164 (A); BOCP 159 (A).

256-00003/04
Resolució 287/V del Parlament de Catalunya,

relativa a l’Informe de fiscalització 31/95-SM, sobre les
eleccions a les cambres agràries de 1994. /CSC/. BOPC 15
(O i T); DSPC-C 166 (A); BOCP 159 (A); 159 (T).

256-00001/05
Resolució 288/V del Parlament de Catalunya,

relativa a l’Informe de fiscalització 43/95-SM, sobre les
eleccions al Conselh Generau d’Aran del 28 de maig del
1995. /CSC/. BOPC 16 (O i T); 18 (Rect.); DSPC-C 166 (A);
BOCP 159 (A); 159 (T).

250-00536/05
Resolució 289/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’elaboració d’un estudi de viabilitat d’una línia
regular de transport públic de viatgers entre la Seu d’Urgell
(Alt Urgell) i Sort (Pallars Sobirà). /CPT/. BOPC 122 (O);
126 (T); 131 (T); DSPC-C 172 (A); BOCP 165 (A).
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250-00627/05
Resolució 290/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’elaboració d’un estudi de la línia regular de
transport públic per carretera entre La Seu d’Urgell (Alt
Urgell) i Puigcerdà (Cerdanya). /CPT/. BOPC 140 (O); 145
(T); 151 (T); 154 (E); DSPC-C 172 (A); BOCP 165 (A).

250-00619/05
Resolució 291/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’avaluació dels danys ocasionats per esllavissades i
allaus a diversos municipis. /CPT/. BOPC 137 (O); 140 (T);
151 (E); DSPC-C 172 (A); BOCP 165 (A).

250-00552/05
Resolució 292/V del Parlament de Catalunya,

sobre la construcció de les diferents entrades i sortides de la
connexió entre l’autopista A-7 i la carretera B-143. /CPT/.
BOPC 128 (O); 134 (T); 142 (E); DSPC-C 172 (A); BOCP
165 (A).

250-00704/05
Resolució 293/V del Parlament de Catalunya,

sobre el mesurament i la valoració del treball no assalariat.
/CPS/. BOPC 147 (O); 151 (T); 156 (T); 157 (T); 159 (E);
DSPC-C 173 (A); BOCP 165 (A).

250-00644/05 i 250-00678/05
Resolució 294/V del Parlament de Catalunya, sobre

l’Any Europeu contra el Racisme. /CJD/. BOPC 140 i 145 (O);
145(T); 151 (T); 157 (E); DSPC-C 174 (A); BOCP 165 (A).

250-00692/05
Resolució 295/V del Parlament de Catalunya,

sobre el traspàs de la competència de declarar d’utilitat
pública les associacions sense finalitat de lucre. /CJD/.
BOPC 147 (O); 151 (T); DSPC-C 174 (A); BOCP 165 (A).

250-00636/05
Resolució 296/V del Parlament de Catalunya,

sobre el control de la plaga de la flavescència daurada de la
vinya. /CARP/. BOPC 140 (O); 145(T); DSPC-C 176 (A);
BOCP 165 (A).

250-00602/05
Resolució 297/V del Parlament de Catalunya,

sobre els habitatges de Badia del Vallès (Vallès Occidental)
pendents de regularització. /COAG/. BOPC 134 (O); 140
(T); 145(T); 147 (T); 151 (E); 165 (Rect.); DSPC-C 181 (A);
BOCP 168 (A).

255-00003/05
Resolució 298/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’acció política i de govern en relació amb l’atur i la
creació d’ocupació a Catalunya. BOPC 96 (O); 131 (T); 168
(T); DSPC-P 45 (A); BOPC 168 (A).

250-00574/05
Resolució 299/V del Parlament de Catalunya,

sobre el transvasament del torrent de Mas Arnau al torrent
de l’Espelt, a Igualada (Anoia). /CPT/. BOPC 131 (O); 134
(T); 142 (E); DSPC-C 184 (A); 174 (Rect.); BOPC 170 (A).

250-00556/05
Resolució 300/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’acabament de les obres de condicionament de la
carretera L-904, de Balaguer al pas de Terradets (Noguera).
/CPT/. BOPC 128 (O); 134 (T); DSPC-C 184 (A); BOPC 170
(A); 174 (Rect.).

250-00586/05 i 250-00599/05
Resolució 301/V del Parlament de

Catalunya,sobre la reparació i la millora de la carretera C-
1412, en el tram Copons - Jorba (Anoia). /CPT/. BOPC 134
(O); 140 (T); 151 (E); DSPC-C 184 (A); BOPC 170 (A); 174
(Rect.).
250-00626/05
Resolució 302/V del Parlament de Catalunya,

sobre la millora de la carretera C-1412, de Biscarri a
Benavent de Tremp (Pallars Jussà). /CPT/. BOPC 140 (O);
145(T); 154 (E); DSPC-C 184 (A); BOPC 170 (A); 174
(Rect.).

250-00593/05
Resolució 303/V del Parlament de Catalunya,

sobre la construcció d’un embassament a Barbens (Pla
d’Urgell). /CPT/. BOPC 134 (O); 140 (T); DSPC-C 184 (A);
BOPC 170 (A); 174 (Rect.).

284-00021/05
Resolució 304/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es dóna la conformitat al síndic de Greuges per a
la designació de l’adjunt per a la defensa dels drets dels
infants. DSPC-C 185 (A); BOPC 174 (A).

250-00567/05
Resolució 305/V del Parlament de Catalunya,

sobre el manteniment dels edificis en òptimes condicions de
seguretat. /CPT/. BOPC 131 (O); 134 (T); DSPC-C 187 (A);
BOPC 176 (A).

250-00743/05
Resolució 306/V del Parlament de Catalunya,

d’adhesió als principis fonamentals de la Declaració de Sant
Cosme, del Prat de Llobregat, sobre l’eradicació de la
pobresa. /CPS/. BOPC 154 (O); 157 (T); DSPC-C 188 (A);
BOPC 183 (A).

250-00747/05
Resolució 307/V del Parlament de Catalunya,

sobre el tractament psicosocial dels condemnats per
agressions sexuals. /CPS/. BOPC 154 (O); 157 (T); 165 (E);
DSPC-C 188 (A); BOPC 176 (A).

250-00750/05
Resolució 308/V del Parlament de Catalunya,

sobre les conclusions de la comissió d’estudi sobre el
moviment «okupa», de la Secretaria General de Joventut. /
CPS/. BOPC 157 (O); 162 (T); DSPC-C 188 (A); BOPC 176
(A).

250-00582/05
Resolució 309/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’elaboració d’un estudi relatiu al centre escolar
Mestre Ignasi Peraire, de Mollerussa (Pla d’Urgell). /CPC/
. BOPC 132 (O); 134 (T); 142 (E); DSPC-C 189 (A); BOPC
180 (A).

250-00608/05
Resolució 310/V del Parlament de Catalunya,

sobre les mesures per a reparar i protegir les instal·lacions de
l’Institut Ventura Gassol, de Badalona (Barcelonès). /CPC/
. BOPC 134 (O); 140 (T); 147 (E); DSPC-C 189 (A); BOPC
180 (A); DSPC-C 189 (A); BOPC 183 (A).

250-00617/05
Resolució 311/V del Parlament de Catalunya,

sobre el trasllat de la Dama d’Elx a la ciutat d’Elx (Baix
Vinalopó). /CPC/. BOPC 137 (O); 140 (T).

250-00629/05
Resolució 312/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’habilitació d’un menjador escolar a l’Institut
d’ensenyament secundari Llobregat, de Sallent (Bages). /
CPC/. BOPC 140 (O); 145 (T); 154 (E); DSPC-C 189 (A);
BOPC 180 (A).

250-00639/05
Resolució 313/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’extensió a Catalunya de la xarxa informàtica
mundial. /CPC/. BOPC 140 (O); 145(T); 154 (E); DSPC-C
189 (A); BOPC 180 (A).
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250-00642/05
Resolució 314/V del Parlament de Catalunya,

sobre la commemoració durant l’any 1997 de l’onzè
centenari de la mort de Guifré el Pelós. /CPC/. BOPC 140
(O); 145(T); DSPC-C 189 (A); BOPC 180 (A).

250-00713/05
Resolució 315/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’ús administratiu del distintiu provincial de trànsit
«GI». /CIE/. BOPC 151 (O); 157 (T); 165 (E); DSPC-C 191
(A); BOPC 180 (A).

250-00721/05
Resolució 316/V del Parlament de Catalunya, sobre

la inclusió, en les noves matrícules dels vehicles, dels distintius que
reflecteixin la realitat nacional de Catalunya. /CIE/. BOPC 151
(O); 157 (T); DSPC-C 191 (A); BOPC 180 (A).

250-00763/05
Resolució 317/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’equilibrament de les competències de les audiències
provincials i dels jutjats penals. /CJD/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T); 170 (E); DSPC-C 192 (A); BOPC 180 (A).

250-00805/05
Resolució 318/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’adequació segons el cost de la vida de l’import de les
operacions anuals dutes a terme per les petites i mitjanes
empreses amb terceres persones . /CEF/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T); 174 (E); DSPC-C 197 (A); BOPC 183 (A).

250-00860/05
Resolució 319/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’abonament de les subvencions de la Generalitat dins
els tres mesos següents a la data d’atorgament (Baix
Vinalopó). /CEF/. BOPC 162 (O); 168 (T); 176 (E); DSPC-
C 197 (A); BOPC 183 (A).

250-00891/05
Resolució 320/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’abonament d’interessos de demora en el cas de
retard en el pagament de les subvencions. /CEF/. BOPC 165
(O); 168 (T); 176 (E); DSPC-C 197 (A); BOPC 183 (A).

250-00707/05
Resolució 321/V del Parlament de Catalunya,

sobre la cooperació al desenvolupament. /CPS/. BOPC 151
(O); 157 (T); 162 (T); DSPC-C 198 (A); BOPC 183 (A).

250-00594/05
Resolució 322/V del Parlament de Catalunya,

sobre el projecte de canalització de la riera de Tueda, al
municipi de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). /CPT/.
BOPC 134 (O); 140 (T); DSPC-C 199 (A); BOPC 183 (A).

250-00687/05
Resolució 323/V del Parlament de Catalunya,

sobre la construcció d’un col·lector de sanejament per a
diversos municipis del Baix Empordà. /CPT/. BOPC 147
(O); 151 (T); DSPC-C 199 (A); BOPC 183 (A).

250-00596/05
Resolució 324/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’ampliació i la millora de la carretera C-250, en el
tram de Quart - Girona. /CPT/. BOPC 134 (O); 140 (T);
DSPC-C 199 (A); BOPC 183 (A).

250-00607/05
Resolució 325/V del Parlament de Catalunya,

sobre la conversió de l’autovia de Sarrià de Ter (Gironès) en
una travessia urbana. /CPT/. BOPC 134 (O); 140 (T);
DSPC-C 199 (A); BOPC 183 (A).

250-00623/05
Resolució 326/V del Parlament de Catalunya,

sobre la constitució d’una comissió per a estudiar la
incidència del policlorur de vinil (PVC) en la salut humana.
/CPT/. BOPC 140 (O); 145(T); 154 (E); DSPC-C 199 (A);
BOPC 183 (A).

250-00655/05
Resolució 327/V del Parlament de Catalunya,

sobre la substitució progressiva del policlorur de vinil (PVC)
en envasos i embalatges del sector de l’alimentació. /CPT/.
BOPC 142 (O); 145(T); 157 (E); DSPC-C 199 (A); BOPC
183 (A).

250-00731/05
Resolució 328/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’adopció de mesures per a pal·liar els danys produïts
pels conills en els sembrats de Cubells (Noguera). /CARP/.
BOPC 154 (O); 157 (T); DSPC-C 200 (A); BOPC 183 (A).

250-00737/05
Resolució 329/V del Parlament de

Catalunya,sobre l’adequada informació als pagesos del
delta de l’Ebre dels programes agroambientals de la Unió
Europea. /CARP/. BOPC 154 (O); 157 (T); 162 (T); DSPC-
C 200 (A); BOPC 183 (A).

250-00856/05
Resolució 330/V del Parlament de Catalunya,

sobre la lluita contra la plaga de la processionària. /CARP/
. BOPC 159 (O); 162 (T); DSPC-C 200 (A); BOPC 183 (A).

250-00889/05
Resolució 331/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’assessorament a les cooperatives agrícoles pel que fa
al procés de depuració de les aigües residuals que generen.
/CARP/. BOPC 165 (O); 168 (T); 176 (E); DSPC-C 200 (A);
BOPC 183 (A).

250-00589/05
Resolució 332/V del Parlament de Catalunya,

sobre la reobertura i el futur manteniment del museu Pau
Casals, del Vendrell (Baix Penedès). /CPC/. BOPC 134 (O);
140 (T); 147 (E); DSPC-C 201 (A); BOPC 183 (A).

250-00657/05
Resolució 333/V del Parlament de

Catalunya,sobre la construcció de l’institut d’ensenyament
secundari de Roda de Ter (Osona). /CPC/. BOPC 142 (O);
145(T); 154 (E); DSPC-C 201 (A); BOPC 183 (A).

250-00658/05
Resolució 334/V del Parlament de Catalunya,

sobre la commemoració del sisè centenari del naixement
d’Ausiàs March i dels centenaris de Josep Pla i Llorenç
Villalonga. /CPC/. BOPC 142 (O); 145(T); 154 (E); DSPC-
C 201 (A); BOPC 183 (A).

250-00708/05
Resolució 335/V del Parlament de Catalunya,

sobre la commemoració del centenari del naixement de
Sebastià Gasch. /CPC/. BOPC 151 (O); 157 (T); 165 (E);
DSPC-C 201 (A); BOPC 183 (A).

250-00686/05
Resolució 336/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’execució de les obres d’adequació i millora de
l’escola d’Esponellà (Pla de l’Estany). /CPC/. BOPC 147
(O); 151 (T); 157 (T); 159 (E); DSPC-C 201 (A); BOPC 183
(A).

250-00702/05
Resolució 337/V del Parlament de Catalunya,

sobre la validesa dels certificats de defunció redactats en
llengua catalana. /CPC/. BOPC 147 (O); 151 (T); 159 (E);
DSPC-C 201 (A); BOPC 183 (A).
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250-00706/05
Resolució 338/V del Parlament de Catalunya,

sobre la cessió d’obres d’art de propietat de l’Estat als
museus de Catalunya. /CPC/. BOPC 151 (O); 157 (T); 165
(E); DSPC-C 201 (A); BOPC 183 (A).

250-00739/05
Resolució 339/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’oferta educativa del municipi de Salt (Gironès). /
CPC/. BOPC 154 (O); 157 (T); 165 (E); 174 (Rect.); DSPC-
C 201 (A); BOPC 183 (A).

250-00744/05
Resolució 340/V del Parlament de

Catalunya,sobre el projecte turístic de la muntanya de sal, de
Cardona (Bages). /CIE/. BOPC 154 (O); 157 (T); DSPC-C
203 (A); BOPC 183 (A).

250-00888/05
Resolució 341/V del Parlament de Catalunya,

sobre la implantació a Catalunya d’una delegació del
Consell de Seguretat Nuclear. /CIE/. BOPC 165 (O); 168
(T); DSPC-C 203 (A); BOPC 183 (A).

250-00872/05
Resolució 342/V del Parlament de Catalunya,

sobre els resultats de l’aplicació del sistema de recollida i
tramesa d’informació en el centre del control i
comunicacions d’extinció d’incendis de Barcelona. /COAG/
. BOPC 162 (O); 168 (T); 180 (E); DSPC-C 208 (A); BOPC
186 (A).

250-00899/05
Resolució 343/V del Parlament de Catalunya,

sobre la regulació de l’accés dels infants i els adolescents a
les curses de braus i als combats de boxa. /COAG/. BOPC
168 (O); 174 (T); 183 (E); DSPC-C 208 (A); BOPC 186 (A).

250-00917/05
Resolució 344/V del Parlament de Catalunya,

sobre la implantació progressiva del sistema de finestreta
única en l’Administració d’àmbit de Catalunya. /COAG/.
BOPC 170 (O); 174 (T); 183 (E); DSPC-C 208 (A); BOPC
186 (A).

256-00002/05
Resolució 345/V del Parlament de

Catalunya,relativa a l’Informe de fiscalització 15/95-D,
sobre la Junta de Sanejament, exercici 1993. /CSC/. BOPC
28 (O i T); 186 (T); DSPC-C 207 (A); BOPC 188 (A).

256-00004/05
Resolució 346/V del Parlament de Catalunya,

per la qual s’aproven els informes de fiscalització continguts
en la Memòria de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
corresponent a l’exercici del 1995. /CSC/. BOPC 94 (O i T);
186 (T); DSPC-C 207 (A); BOPC 188 (A).

250-00645/05
Resolució 347/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’eliminació de les canalitzacions col·locades amb
motiu de les obres de l’enllaç de l’Eix Transversal amb
Monistrolet, al municipi de Rajadell (Bages). /CPT/. BOPC
140 (O); 145 (T); 151 (T); 154 (E); DSPC-C 209 (A); BOPC
190 (A).

250-00679/05
Resolució 348/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’ampliació del cabal de l’aprofitament privat del
Canal de la Fàbrica Nova, d’aigües del riu Cardener, a
Callús (Bages). /CPT/. BOPC 145 (O); 151 (T); 157 (E);
DSPC-C 209 (A); BOPC 190 (A).

250-00653/05
Resolució 349/V del Parlament de Catalunya,

sobre la dotació de la via fèrria Barcelona - Vic - Ripoll - La
Tor de Querol de la infraestructura indispensable. /CPT/.
BOPC 142 (O); 145(T); 151 (T); DSPC-C 209 (A); BOPC
190 (A).

250-00881/05
Resolució 350/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’elaboració d’un estudi del moviment de persones i de
mercaderies de la línia fèrria Barcelona - La Tor de Querol.
/CPT/. BOPC 165 (O); 168 (T); 183 (E); DSPC-C 209 (A);
BOPC 190 (A).

250-00843/05
Resolució 351/V del Parlament de Catalunya,

sobre les mesures a prendre en els casos de retencions en les
autopistes. /CPT/. BOPC 159 (O); 162 (T); DSPC-C 209
(A); BOPC 190 (A).

250-00697/05
Resolució 352/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’exigència d’informes geotècnics en les obres
d’infraestructures. /CPT/. BOPC 147 (O); 151 (T); 157 (E);
DSPC-C 209 (A); BOPC 190 (A).

250-00677/05
Resolució 353/V del Parlament de Catalunya,

sobre els aeroports de Girona - Costa Brava i de Reus (Baix
Camp) com a complements de l’aeroport del Prat (Baix
Llobregat) i la creació d’una infraestructura aeroportuària
a Catalunya. /CPT/. BOPC 145 (O); 151 (T); 157 (T); 162
(E); DSPC-C 209 (A); BOPC 190 (A).

250-00616/05
Resolució 354/V del Parlament de Catalunya,

sobre la distribució de cabals del pantà de Rialb. /CPT/.
BOPC 137 (O); 140 (T); DSPC-C 209 (A); BOPC 188 (A).

250-00709/05
Resolució 355/V del Parlament de Catalunya,

sobre el projecte d’electrificació rural de la zona de la riera
de Merlès. /CPT/. BOPC 151 (O); 157 (T); 165 (E); DSPC-
C 209 (A); BOPC 188 (A).

250-00712/05
Resolució 356/V del Parlament de Catalunya,

sobre la retolació en català de les autopistes en el territori de
Catalunya. /CPT/. BOPC 151 (O); 157 (T); 165 (E); DSPC-
C 209 (A); BOPC 188 (A).

250-00716/05
Resolució 357/V del Parlament de Catalunya,

sobre el futur del campament de Castillejos (Baix Camp). /
CPT/. BOPC 151 (O); 157 (T; DSPC-C 209 (A); BOPC 188
(A)).

250-00717/05
Resolució 358/V del Parlament de Catalunya,

sobre la possibilitat de declarar el pi d’en Xandri, a Sant
Cugat del Vallès (Vallès Occidental), arbre monumental . /
CPT/. BOPC 151 (O); 157 (T); DSPC-C 209 (A); BOPC 188
(A).

250-00720/05, 250-00736/05 i 250-00850/05
Resolució 359/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’adopció de mesures per a frenar la regressió del delta
de l’Ebre. /CPT/. BOPC 151, 154 i 159 (O); 157  i 162 (T);
165 (E); DSPC-C 209 (A); BOPC 188 (A).

250-00897/05
Resolució 360/V del Parlament de

Catalunya,sobre l’atenció sanitària dels habitants de la
Torreta, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental). /CPS/. BOPC
165 (O); 168 (T); 176 (E); DSPC-C 210 (A); BOPC 188 (A).

250-00902/05
Resolució 361/V del Parlament de Catalunya,

sobre els programes de prevenció dels danys associats al



Núm. 191 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 de juliol de 1997

14639

consum de drogues de síntesi. /CPS/. BOPC 168 (O); 174
(T); 183 (T i E); DSPC-C 210 (A); BOPC 188 (A).

250-00837/05 i 250-00910/05
Resolució 362/V del Parlament de Catalunya,

sobre el Mapa escolar de la formació professional agrària i
el manteniment de l’oferta educativa de l’Escola de
Formació Professional Agrària de Lleida. /CARP/. BOPC
157 i 170 (O); 162 (T); 168 i 174 (T); 174 (E); DSPC-C 211
(A); BOPC 188 (A).

250-00871/05
Resolució 363/V del Parlament de Catalunya,

sobre la potenciació dels serveis d’agricultura a la ciutat de
Reus (Baix Camp) /CARP/. BOPC 162 (O); 168 (T); DSPC-
C 211 (A); BOPC 188 (A).

250-00884/05
Resolució 364/V del Parlament de Catalunya,

sobre la inclusió com a beneficiaris del Reial decret llei 4/
1997 dels municipis de la Ribera d’Ebre, del Baix Ebre i del
Montsià afectats per les inundacions del gener del 1997. /
CARP/. BOPC 165 (O); 168 (T); DSPC-C 211 (A); BOPC
188 (A).

250-00885/05
Resolució 365/V del Parlament de Catalunya,

sobre la millora de l’atenció sanitària ramadera . /CARP/.
BOPC 165 (O); 168 (T); 176 (T); 180 (E); DSPC-C 211 (A);
BOPC 188 (A).

250-00911/05
Resolució 366/V del Parlament de Catalunya,

sobre el projecte d’impulsió d’aigua per a reg a Torres de
Segre (Segrià). /CARP/. BOPC 170 (O); 174 (T); 183 (T i E);
DSPC-C 211 (A); BOPC 188 (A).

250-00660/05, 250-00667/05 i 250-00714/05
Resolució 367/V del Parlament de Catalunya,

de reconeixement a la tasca de Ràdio Televisió Espanyola a
Catalunya com a contribució al procés de normalització
lingüística i al pluralisme informatiu. /CPC/. BOPC 145 (O
i Rect.); 151 (O i T); 159 (E); 162 (T); DSPC-C 212 (A);
BOPC 191 (A).

250-00665/05
Resolució 368/V del Parlament de Catalunya,

sobre la construcció de diversos instituts d’educació
secundària a la comarca d’Osona. /CPC/. BOPC 145 (O);
151 (T); DSPC-C 212 (A); BOPC 191 (A).

250-00675/05
Resolució 369/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’anticipació del tercer curs d’educació secundària
obligatòria a diferents centres d’ensenyament secundari. /
CPC/. BOPC 145 (O); 151 (T); DSPC-C 212 (A); BOPC 191
(A).

250-00727/05
Resolució 370/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es demana la retirada de la moneda amb el retrat
de Felip V. /CPC/. BOPC 154 (O); 157 (T); 165 (E); DSPC-
C 212 (A); BOPC 191 (A).

250-00764/05
Resolució 371/V del Parlament de Catalunya,

sobre la col·laboració dels Mossos d’Esquadra amb les
policies locals. /CJD/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T); 170
(T); 174 (E); DSPC-C 214 (A); BOPC 188 (A).

250-00904/05
Resolució 372/V del Parlament de Catalunya,

sobre la conscienciació social pel que fa als drets dels
infants. /CJD/. BOPC 168 (O); 174 (T); 183 (E); DSPC-C
214 (A); BOPC 188 (A).
270-00006/05
Resolució 373/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es retira la Proposició de llei de Modificació de
la Llei 17/1993, de 16 de novembre, sobre el
desenvolupament de l’article 154 de la Constitució, a
presentar al Congrés dels Diputats. BOPC 145 (O); DSPC-
P 41 (T); BOPC 156 (T); 168 (T); 176 (T); 183 (T); DSPC-
P 51 (A); BOPC 190 (A).

282-00001/05
Resolució 374/V del Parlament de Catalunya,

per la qual es designen quatre síndics de la Sindicatura de
Comptes. BOPC 186 (T); 188 (T); DSPC-P 51 (A); BOPC
190 (A).

250-00947/05
Resolució 375/V del Parlament de Catalunya,

sobre l’actualització de la legislació vigent sobre
cooperativisme. /CPS/. BOPC 176 (O); 180 (T); DSPC-C
219 (A); BOPC 191 (A).

250-00864/05
Resolució 376/V del Parlament de Catalunya,

de promoció de la institució del Síndic de Greuges per mitjà
de les emissores de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió. /CRT/. BOPC 162 (O); 168 (T); 176 (E); DSPC-C
221 (A); BOPC 191 (A).

250-00936/05
Resolució 377/V del Parlament de Catalunya,

sobre la recepció correcta de tots els canals de televisió
emesos per ones terrestres al municipi de Vilanova del Vallès
(Vallès Oriental). /CRT/. BOPC 176 (O); 180 (T); 188 (E).

1.15. MOCIONS

302-00058/05
Moció 47/V del Parlament de Catalunya, sobre

la política esportiva nacional. BOPC 131 (O); 134 (E); 137
(E); DSPC-P 37 (A); BOPC 140 (A).

302-00059/05
Moció 48/V del Parlament de Catalunya, sobre

la integració laboral de les persones amb disminució. BOPC
131 (O); 137 (E); DSPC-P 38 (A); BOPC 140 (A).

302-00060/05
Moció 49/V del Parlament de Catalunya, sobre

la funció pública. BOPC 131 (O); 137 (E); DSPC-P 38 (A);
BOPC 140 (A).

302-00061/05
Moció 50/V del Parlament de Catalunya, sobre

la plataforma per a la televisió digital. BOPC 131 (O); 137
(E); DSPC-P 38 (A); BOPC 140 (A).

302-00063/05, 302-00065/05, 302-00067/05 i
302-00068/05
Moció 51/V del Parlament de Catalunya, sobre

la regulació de les adopcions. BOPC 140 (O); 142 (E);
DSPC-P 39 (A); BOPC 145 (A).

302-00062/05
Moció 52/V del Parlament de Catalunya, sobre

la música cantada en català. BOPC 140 (O); 142 (E); DSPC-
P 39 (A); BOPC 145 (A).

302-00066/05
Moció 53/V del Parlament de Catalunya, sobre

la política de gestió dels residus municipals a Catalunya.
BOPC 140 (O); 142 (E); DSPC-P 39 (A); BOPC 145 (A).
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302-00069/05, 302-00070/05 I 302-00073/05
Moció 54/V del Parlament de Catalunya, sobre

l’ensenyament universitari. BOPC 145 (O); 147 (E); DSPC-
P 40 (A); BOPC 151 (A).

302-00074/05
Moció 55/V del Parlament de Catalunya, sobre

la inversió pública a Catalunya. BOPC 151 (O); 154 (E);
DSPC-P 42 (A); BOPC 156 (A).

302-00075/05
Moció 56/V del Parlament de Catalunya, sobre

el finançament del sistema català de serveis socials. BOPC
151 (O); 154 (E); DSPC-P 42 (A); BOPC 156 (A).

302-00077/05
Moció 57/V del Parlament de Catalunya, sobre

la situació actual del sector lleter. BOPC 151 (O); 154 (E);
DSPC-P 42 (A); BOPC 156 (A).

302-00081/05
Moció 58/V del Parlament de Catalunya, sobre

la política de muntanya. BOPC 157 (O); 159 (E); DSPC-P 43
(A); BOPC 162 (A).

302-00082/05
Moció 59/V del Parlament de Catalunya, sobre

la política educativa pel que fa a la formació professional i
l’aplicació de la reforma. BOPC 157 (O); 159 (E); DSPC-P
43 (A); BOPC 162 (A).

302-00084/05
Moció 60/V del Parlament de Catalunya, sobre

l’aplicació de la Llei orgànica d’ordenació general del sistema
educatiu, pel que fa als programes de garantia social. BOPC
162 (O); 170 (E); DSPC-P 46 (A); BOPC 174 (A).

302-00085/05
Moció 61/V del Parlament de Catalunya, sobre

l’Administració de justícia a Catalunya. BOPC 162 (O); 170
(E); 174 (E); DSPC-P 47 (A); BOPC 174 (A).

302-00087/05
Moció 62/V del Parlament de Catalunya, sobre

els fons estructurals de la Unió Europea. BOPC 162 (O); 168
(E); DSPC-P 47 (A); BOPC 174 (A).

302-00089/05
Moció 63/V del Parlament de Catalunya, sobre

la política educativa, especialment pel que fa a la formació
professional. BOPC 162 (O); 170 (E); DSPC-P 47 (A);
BOPC 174 (A); 183 (Rect.).

302-00097/05
Moció 64/V del Parlament de Catalunya, sobre

el sector porcí. BOPC 174 (O); 176 (E); DSPC-P 48 (A);
BOPC 180 (A).

302-00091/05
Moció 65/V del Parlament de Catalunya, sobre

la política penitenciària. BOPC 174 (O); 176 (E); DSPC-P
48 (A); BOPC 180 (A).

302-00092/05
Moció 66/V del Parlament de Catalunya, sobre

la situació de les persones immigrades a Catalunya. BOPC
174 (O); 176 (E); DSPC-P 48 (A); BOPC 180 (A).

302-00093/05
Moció 67/V del Parlament de Catalunya, sobre

la gestió i la recaptació de les taxes i els preus públics de la
Generalitat. BOPC 174 (O); 176 (E); DSPC-P 48 (A); BOPC
180 (A).

302-00094/05
Moció 68/V del Parlament de Catalunya, sobre

la modificació del Reglament del règim interior de l’Institut
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. BOPC
174 (O); 176 (E); DSPC-P 48 (A); BOPC 180 (A).

302-00100/05
Moció 69/V del Parlament de Catalunya, sobre

la dansa. BOPC 185 (O); DSPC-P 52 (A); BOPC 190 (A).

302-00101/05 i 302-00107/05
Moció 70/V del Parlament de Catalunya, sobre

el finançament dels ens locals de Catalunya. BOPC 185 (O);
188 (Rect. i E); DSPC-P 52 (A); BOPC 190 (A).

302-00102/05 i 302-00104/05
Moció 71/V del Parlament de Catalunya, sobre

la prestació de serveis socials a la infància, particularment
pel que fa a l’atenció precoç. BOPC 185 (O); 188 (E); DSPC-
P 52 (A); BOPC 190 (A).

302-00103/05
Moció 72/V del Parlament de Catalunya, sobre

l’aplicació de les subvencions corrents del Departament
d’Economia i Finances. BOPC 185 (O); 188 (E); DSPC-P 52
(A); BOPC 190 (A).

302-00105/05
Moció 73/V del Parlament de Catalunya, sobre

el sector pesquer. BOPC 185 (O); 188 (E); DSPC-P 52 (A);
BOPC 190 (A).

1.20. INTERPEL·LACIONS

300-00035/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política penitenciària. BOPC 11 (O); 79 (T); 131 (T); DSPC-
P 46 (S); BOPC 174 (S).

300-00051/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

música cantada en català. BOPC 22 (O); 79 (T); 131 (T);
DSPC-P 38 (S); BOPC 140 (S).

300-00078/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

finançament de les universitat. BOPC 44 (O); 79 (T); 131
(T); DSPC-P 39 (S); BOPC 144 (S).

300-00079/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de peatges a les autopistes catalanes. BOPC 44 (O);
79 (T); 131 (T); DSPC-P 51 (S); BOPC 190 (S).

300-00096/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política forestal. BOPC 57 (O); 79 (T); 131 (T); DSPC-P 39
(S); BOPC 144 (S).

300-00103/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el Pla

únic d’obres i serveis de Catalunya en relació amb la
planificació, la distribució i la coordinació dels diferents
programes de cooperació i d’inversió en obres i serveis de
competència municipal. BOPC 64 (O); 79 (T); 131 (T);
DSPC-P 40 (S); BOPC 151 (S).

300-00105/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

l’aplicació de la LOGSE, pel que fa als programes de
garantia social. BOPC 64 (O); 79 (T); 131 (T); DSPC-P 43
(S); BOPC 162 (S).

300-00108/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de gestió dels residus municipals a Catalunya.
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BOPC 72 (O); 79 (T); 131 (T); DSPC-P 38 (S); BOPC 140
(S).

300-00110/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de muntanya. BOPC 85 (O); 131 (T); DSPC-P 41
(S); BOPC 156 (S).

300-00120/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

reducció del dèficit de la sanitat a Catalunya. BOPC 93 (O);
131 (T); DSPC-P 40 (S); BOPC 151 (S).

300-00132/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de joventut. BOPC 96 (O); 131 (T); DSPC-P 40 (S);
BOPC 151 (S).

300-00135/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de promoció educativa. BOPC 99 (O); 131 (T);
DSPC-P 43 (S); BOPC 162 (S).

300-00139/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

desplegament del sistema català de serveis socials i de la
xarxa de responsabilitat política. BOPC 102 (O); 131 (T);
DSPC-P 41 (S); BOPC 156 (S).

300-00142/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política educativa, especialment pel que fa referència a la
Formació Professional. BOPC 102 (O); 131 (T); DSPC-P 43
(S); BOPC 162 (S).

300-00145/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

situació actual del sector lleter a Catalunya. BOPC 106 (O);
131 (T); DSPC-P 40 (S); BOPC 151 (S).

300-00148/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

l’Administració de justícia de Catalunya. BOPC 106 (O);
131 (T); DSPC-P 37 (S); BOPC 140 (S).

300-00149/05 i 301-00047/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

finances dels ens locals a Catalunya. BOPC 106 (O); 131
(T); 180 (T); DSPC-P 50 (S); BOPC 186 (S).

300-00152/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre els fons

estructurals de la Unió Europea. BOPC 106 (O); 131 (T);
DSPC-P 43 (S); BOPC 162 (S).

300-00155/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

proposta d’implantació, integració i reordenació dels
ensenyaments universitaris en relació amb la programació
universitària per al període 1996-2000. BOPC 115 (O); 131
(T); DSPC-P 39 (S); BOPC 144 (S).

300-00157/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política general de relacions laborals. BOPC 118 (O); 131
(T); DSPC-P 48 (S); BOPC 180 (S).

300-00158/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

formació professional ocupacional. BOPC 118 (O); 131 (T);
DSPC-P 51 (S); BOPC 190 (S).

300-00160/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

l’educació especial. BOPC 122 (O); 131 (T); DSPC-P 51
(S); BOPC 190 (S).
300-00161/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

l’aplicació i el desplegament de la Llei 12/1993, de 4 de
novembre, de creació de l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre. BOPC 122 (O); 131 (T); DSPC-
P 46 (S); BOPC 174 (S).

300-00164/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

l’aplicació de la Llei Orgànica 9/1985, del 5 de juliol, de
reforma de l’article 417 bis del Codi Penal i normativa
concordant. BOPC 131 (O i T); DSPC-P 43 (S); BOPC 162
(S).

300-00167/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política universitària. BOPC 134 (O); DSPC-P 39 (S);
BOPC 144 (S).

300-00172/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el sector

de l’atenció precoç. BOPC 134 (O); DSPC-P 49 (S); BOPC
186 (S).

300-00175/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

modernització de les explotacions agràries. BOPC 134 (O);
DSPC-P 43 (S); BOPC 162 (S).

300-00177/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

prestacions de serveis socials, particularment pel que fa
referència a l’atenció precoç. BOPC 134 (O); DSPC-P 49
(S); BOPC 186 (S).

300-00178/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre els

serveis socials a Catalunya, particularment pel que fa
referència al règim de contraprestacions dels usuaris i els
preus públics dels serveis. BOPC 134 (O); DSPC-P 40 (S);
BOPC 151 (S).

300-00179/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de concerts educatius i la coeducació a Catalunya.
BOPC 134 (O); DSPC-P 48 (S); BOPC 180 (S).

300-00184/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

democratització de la justícia. BOPC 137 (O); DSPC-P 43
(S); BOPC 162 (S).

300-00188/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

Decret 394/1996, de 12 de desembre, pel qual s’estableix el
règim de contraprestacions dels usuaris en la prestació de
serveis socials i s’aproven els preus públics per a
derterminats serveis socials prestats per la Generalitat de
Catalunya. BOPC 140 (O); DSPC-P 41 (S); BOPC 156 (S).

300-00192/05 i 301-00040/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre la inversió pública a
Catalunya. BOPC 142 (O); 145 (T); DSPC-P 40 (S); BOPC
151 (S).

300-00199/05 i 301-00051/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

situació econòmica i financera de l’Administració de la
Generalitat. BOPC 147 (O); 186 (T); DSPC-P 51 (S); BOPC
190 (S).

300-00205/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el Pla

d’actuació social. BOPC 151 (O); DSPC-P 47 (S); BOPC
174 (S).
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300-00210/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el Pla

interdepartamental d’immigració, amb especial referència a
la situació dels treballadors extracomunitaris a Catalunya.
BOPC 154 (O); DSPC-P 47 (S); BOPC 174 (S).

300-00213/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la dansa

a Catalunya. BOPC 154 (O); DSPC-P 50 (S); BOPC 186 (S).

300-00214/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

transferències de les diputacions en matèria de sanitat.
BOPC 157 (O); DSPC-P 50 (S); BOPC 186 (S).

300-00216/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la pesca

marítima. BOPC 157 (O); DSPC-P 50 (S); BOPC 186 (S).

300-00227/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

finançament dels ajuntaments. BOPC 162 (O); DSPC-P 50
(S); BOPC 186 (S).

300-00235/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

desenvolupament de l’ensenyament secundari obligatori a
Catalunya. BOPC 168 (O); DSPC-P 51 (S); BOPC 190 (S).

300-00253/05 i 301-00045/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

l’aplicació de les subvencions corrents del Departament
d’Economia i Finances. BOPC 174 (O i  T); 183 (T); DSPC-
P 49 (S); BOPC 186 (S).

301-00032/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre la protecció als menors
desemparats i a l’adopció. BOPC 136 (O i T); DSPC-P 37
(S); BOPC 140 (S).

301-00033/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre la política general de
protecció dels menors desemparats i de l’adopció. BOPC
134 (O i T); DSPC-P 37 (S); BOPC 140 (S).

301-00034/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre la gestió dels residus
especials. BOPC 136 (O i T); DSPC-P 38 (S); BOPC 140 (S).

301-00036/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre els criteris d’actuació
respecte a la protecció dels menors i de l’adopció. BOPC
136 (O i T); DSPC-P 37 (S); BOPC 140 (S).

301-00037/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre la política territorial tant pel
que fa a la seva dimensió urbanística com social. BOPC 136
(O i T); DSPC-P 37 (S); BOPC 140 (S).

300-00186/05 i 301-00038/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

infraestructures viàries que intercomuniquen l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. BOPC 140 (O); DSPC-P 39
(S); BOPC 144 (S).

301-00041/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre la situació de l’ensenyament
a Catalunya i l’aplicació de la reforma educativa. BOPC
151 (O i T); DSPC-P 42 (S); BOPC 156 (S).
301-00042/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre la ramaderia a Catalunya.
BOPC 165 (O); DSPC-P 46 (S); BOPC 174 (S).

301-00043/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre la gestió i la recaptació de les
taxes i els preus públics de la Generalitat. BOPC 167 (O);
DSPC-P 46 (S); BOPC 174 (S).

301-00044/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre la política urbanística i del
sòl. BOPC 167 (O); DSPC-P 46 (S); BOPC 174 (S).

301-00048/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre la política de formació
d’adults. BOPC 186 (O i T); DSPC-P 51 (S); BOPC 190 (S).

301-00049/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre el finançament de la sanitat.
BOPC 186 (O i T); DSPC-P 51 (S); BOPC 190 (S).

301-00050/05
Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel

procediment d’urgència, sobre l’aplicació de la Llei
orgànica 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de
l’Estat a les comunitats autònomes i de mesures fiscals
complementàries. BOPC 186 (O i T); DSPC-P 51 (S); BOPC
190 (S).

1.30 ALTRES TRAMITACIONS

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

360-00002/05
Informe al Parlament de Catalunya emès pel

Síndic de Greuges (Any 1996). /CSG/. BOPC 153 (O i T);
162 (Rect.); DSPC-P 49 (DI); BOPC 186 (DI).

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS AL COMPTE
GENERAL DE LES CORPORACIONS LO-
CALS I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

258-00013/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

35/95-B sobre l’Ajuntament de Barcelona, exercici 1994.
BOPC 128 (O); 159 (CI).

258-00014/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

09/96-A sobre Barcelona Activa, SA, exercici 1995. BOPC
128 (O); 159 (CI).

258-00015/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

22/96-A sobre Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
(PUMSA). BOPC 128 (O); 159 (CI).

258-00016/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

38/95-B relatiu a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
exercici 1994. BOPC 132 (O i T); 159 (CI).

258-00017/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

08/94-B relatiu a la Mancomunitat Intermunicipal de
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Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès (Vallès
Occidental), dèficit econòmic el 14 d’abril de 1994. BOPC
132 (O i T); 159 (CI).

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01  PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROJECTES DE NORMES

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

200-00019/05
Projecte de llei d’agregació total del municipi

de Tiurana, de la comarca de la Noguera, al municipi de
Bassella, de la comarca de l’Alt Urgell. /COAG/. BOPC 112
(O); 115 (T); 118 (Rect.); 126 (T); 139 (P i T).

200-00028/05
Projecte de llei del Codi de família. /CJD/.

BOPC 176 (O); 180 (T); 188 (T).

200-00029/05
Projecte de llei de reconeixement de la

Universitat Lliure de Catalunya.  /CPC/. BOPC 183 (O i T);
186 (T).

200-00030/05
Projecte de llei de taxes i de preus públics de la

Generalitat de Catalunya.  /CEF/. BOPC 183 (O); 186 (T).

200-00031/05
Projecte de llei de la intervenció integral de

l’Administració ambiental. /CPT/. BOPC 186 (O); 190 (T).

200-00032/05
Projecte de llei de creació de l’Institut Català de

l’Acolliment i de l’Adopció. /CJD/. BOPC 188 (O i T); 190
(T).

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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); 60 (T).

202-00040/05
Proposició de llei de regulació de l’etiquetatge

en català dels productes del tabac. /CPC/. BOPC 44 (O i T);
79 (T); 118 (T).

202-00047/05
Proposició de llei de modificació de la Llei 13/

91, de cooperatives de Catalunya. BOPC 57 (O i T).

202-00051/05
Proposició de llei reguladora de l’ús de la

llengua catalana a les escriptures públiques. /CPC/. BOPC
64 (O i T); 99 (T); 104 (T); 112 (T); 115 (T).

202-00058/05
Proposició de llei de regulació de l’etiquetatge

dels productes del tabac. BOPC 93 (T); 112 (T).

202-00061/05
Proposició de llei de regulació de les

comissions d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
BOPC 102 (O i T).

202-00062/05
Proposició de llei per a la promoció i la difusió

d’obres musicals cantades en llengua catalana. BOPC 109
(O i T); 140 (T).
202-00064/05
Proposició de llei reguladora de l’ús de la

llengua catalana a les escriptures públiques. BOPC 115 (T).

202-00071/05
Proposició de llei d’incompataibilitats dels

membres del Parlament, del Govern i d’alts càrrecs del
Govern i de l’Administració de la Generalitat i de les
institucions i empreses que en depenen. BOPC 162 (T); 176
(T).

202-00072/05
Proposició de llei per a la promoció i la difusió

d’obres musicals cantades en llengua catalana. BOPC 140
(O).

202-00073/05
Proposició de llei sobre la renovació del marc

legal de la llengua a Catalunya. /CPC/. BOPC 145 (O); 147
(T).

202-00074/05
Proposició de llei de modificació de la Llei 10/

1983, de creació de l’ens públic Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió i de regulació dels serveis de radiodifusió i
televisió de la Generalitat de Catalunya. BOPC 147 (O i T).

202-00083/05
Proposició de llei de modificació de la Llei 24/

1991, del 29 de novembre, de l’habitatge. BOPC 176 (O i T).

202-00084/05
Proposició de llei de creació del Consell Català

de la Formació Professional. BOPC 176 (O i T).

202-00085/05
Proposició de llei de creació del fons de

garantia per a l’accés a la propietat de l’habitatge. BOPC
176 (O i T).

202-00088/05
Proposició de llei sobre una nova llei del sòl.

BOPC 180 (O i T).

202-00089/05
Proposició de llei sobre l’addició a l’article 39

de la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals,
per la qual s’atorga a les associacions de protecció i defensa
dels animals la qualitat d’interessades en els procediments
sancionadors. BOPC 180 (O i T).

202-00090/05
Proposició de llei de sanejament de les hisendes

locals de Catalunya. BOPC 183 (O i T).

202-00091/05
Proposició de llei de supressió de la Comissió

de Preus de Catalunya, de derogació de les funcions que té
encomanades en matèria d’autorització de preus, i de
modificació de l’article 251 de la Llei 8/1987, del 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya. BOPC 183 (O i T).

202-00092/05
Proposició de llei per la qual es regulen els

jurats populars de contractació administrativa. BOPC 191
(O i T).

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); 76 (P); 99(T); 104 (T); 106 (T).
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3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

250-00400/05
Proposició no de llei sobre la instal·lació d’un

tren cremallera entre la carretera C-1411 i Montserrat. /
CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (T); 102 (T).

250-00409/05
Proposició no de llei sobre la normalització

lingüística dels serveis de l’Administració perifèrica de
l’Estat a Catalunya. /CPC/. BOPC 93 (O); 99 (T); 104 (T);
106 (T); 112 (E).

250-00426/05
Proposició no de llei de rebuig de l’eventual

entrada d’Espanya a l’estructura militar integrada de
l’OTAN. /CSUE/. BOPC 96 (O); 99 (T); 104 (T).

250-00487/05
Proposició no de llei sobre el testament vital. /

CJD/. BOPC 109 (O); 115 (T); 128 (E).

250-00535/05
Proposició no de llei sobre el suport de la Junta

de Residus a l’acord per a la gestió dels residus urbans
subscrit pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament
de Residus. /CPT/. BOPC 122 (O); 126 (T); 131 (T); 137 (T).

250-00583/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

estudi sociològic per a conèixer les motivacions psicològiques
que dificulten l’ús social de la llengua catalana. /CPC/
.BOPC 134 (O); 140 (T).

250-00632/05
Proposició no de llei sobre les canonades

d’abastament d’aigua de diferents municipis de la comarca
del Vallès Oriental. /CPT/. BOPC 140 (O); 145(T).

250-00676/05
Proposició no de llei sobre les millores de la

pista poliesportiva i la graderia de l’institut d’estudis
secundaris Màrius Torres, de Lleida (Segrià). /CPC/. BOPC
145 (O); 151 (T).

250-00685/05
Proposició no de llei sobre la construcció de la

carretera de circumval·lació de la B-224, de Capellades
(Anoia) a Martorell (Baix Llobregat), fins a l’autovia del
Baix Llobregat. /CPT/. BOPC 147 (O); 151 (T); 157 (E).

250-00689/05
Proposició no de llei sobre la gratuïtat dels

serveis de menjador i de transport als alumnes del centre
Joan Miró, de Mont-roig (Baix Camp), residents al nucli de
Miami Platja. /CPC/. BOPC 147 (O); 151 (T).

250-00699/05
Proposició no de llei de suport a la integritat del

Museu Diocesà de Lleida (Segrià). /CPC/. BOPC 147 (O);
151 (T).

250-00700/05
Proposició no de llei sobre la retirada dels

símbols franquistes que encara es conserven en alguns murs
del pont de l’Aigua, al barri del Pont Major, de Girona. /
CPC/. BOPC 147 (O); 151 (T).

250-00718/05
Proposició no de llei sobre l’establiment d’un

planejament global per a l’ocupació dels terrenys de Gallecs
d’acord amb els ajuntaments dels municipis corresponents. /
CPT/. BOPC 151 (O); 157 (T); 162 (T).
250-00719/05
Proposició no de llei sobre l’ampliació de

l’institut d’Arenys de Mar (Maresme). /CPC/. BOPC 151
(O); 157 (T).

250-00722/05
Proposició no de llei sobre la titularitat pública

de les llacunes litorals de l’illa de Buda, al Parc Natural del
Delta de l’Ebre. /CPT/. BOPC 151 (O); 157 (T).

250-00723/05
Proposició no de llei sobre la construcció del

nou institut d’estudis secundaris Navarcles-Sant Fruitós de
Bages. /CPC/. BOPC 151 (O); 157 (T).

250-00724/05
Proposició no de llei sobre l’ampliació de

l’institut d’estudis secundaris i d’idiomes Guillem de
Berguedà, a Berga. /CPC/. BOPC 151 (O); 157 (T).

250-00725/05
Proposició no de llei sobre l’ampliació del

centre d’educació infantil i primària de la Valldan
(Berguedà). /CPC/. BOPC 151 (O); 157 (T).

250-00726/05
Proposició no de llei sobre la substitució del

centre d’educació infantil i primària Sesmon d’Oló, a Santa
Maria d’Oló (Bages). /CPC/. BOPC 151 (O); 157 (T).

250-00733/05
Proposició no de llei sobre la destinació final

dels fons patrimonials del Museu Diocesà de Lleida. /CPC/.
BOPC 154 (O); 157 (T).

250-00734/05
Proposició no de llei sobre la immediata

convocatòria de reunió del Patronat de la Universitat de
Cervera per a atendre els objectius d’administració i
convervació de l’antic edifici de la universitat. /CPC/. BOPC
154 (O); 157 (T).

250-00735/05
Proposició no de llei sobre l’inici de les obres de

millora de la carretera L-503, de Senterada a Cabdella
(Pallars Jussà), durant l’any 1997. /CPT/. BOPC 154 (O);
157 (T); 162 (T).

250-00740/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

Pla interdepartamental per al foment de la indústria
cinematogràfica. /CPC/. BOPC 154 (O); 157 (T).

250-00741/05
Proposició no de llei sobre el centre d’educació

infantil i primàtica de Cunit (Baix Penedès). /CPC/. BOPC
154 (O); 157 (T).

250-00742/05
Proposició no de llei sobre el centre d’educació

infantil i primària de Marçà (Priorat). /CPC/. BOPC 154
(O); 157 (T).

250-00745/05
Proposició no de llei sobre l’inici durant l’any

1997 de les obres dels vint-i-sis centres que consten com a
prioritat 1 en el Pla plurianual d’inversions en centres
docents (1995-2000). /CPC/. BOPC 154 (O); 157 (T).

250-00748/05
Proposició no de llei sobre la reparació urgent

de les canaleres del centre d’educació infantil i primària
Collbaix, de Sant Joan de Vilatorrada (Bages). /CPC/.
BOPC 154 (O); 157 (T).
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250-00749/05
Proposició no de llei sobre la reparació urgent

de les instal·lacions de la llar d’infants Barrufets, de Sant
Joan de Vilatorrada (Bages). /CPC/. BOPC 154 (O); 157
(T).

250-00752/05
Proposició no de llei sobre les extraccions

d’àrids. /CPT/. BOPC 157 (O); 162 (T); 174 (E).

250-00753/05
Proposició no de llei sobre les obres de reforma

de l’institut d’estudis secundaris la Paperera, de Vilanova i
la Geltrú (Garraf). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00754/05
Proposició no de llei sobre les obres de

construcció de l’institut d’estudis secundaris de Bagà
(Berguedà). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00755/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Sant
Llorenç, de Guardiola de Berguedà (Berguedà). /CPC/.
BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00756/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació del centre d’educació infantil i primària de
Gironella (Berguedà). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168
(T).

250-00757/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació de l’institut d’estudis secundaris Mig Món, de
Súria (Bages). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00758/05
Proposició no de llei sobre les obres de

substitució de l’institut d’estudis secundaris d’Artés (Bages).
/CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00759/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació del centre d’educació infantil i primària
Pompeu Fabra, de Manlleu (Osona). /CPC/. BOPC 157 (O);
162 (T); 168 (T).

250-00760/05
Proposició no de llei sobre les obres de reforma

de l’institut d’estudis secundaris Lluçanès, de Prats de
Lluçanès (Osona). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00765/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació del centre d’educació infantil i primària
Germans Corbella, de Cardedeu (Vallès Oriental). /CPC/.
BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00772/05
Proposició no de llei sobre les obres de reforma

de l’institut d’estudis secundaris Can Planes, de Barberà del
Vallès (Vallès Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T);
168 (T).

250-00773/05
Proposició no de llei sobre les obres de

construcció de l’institut d’estudis secundaris de Castellbisbal
(Vallès Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00774/05
Proposició no de llei sobre les obres de reforma

de l’institut d’estudis secundaris Forat del Vent, de
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). /CPC/. BOPC
157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00775/05
Proposició no de llei sobre el centre d’educació

infantil i primària Ginesta, de Matadepera (Vallès
Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00776/05
Proposició no de llei sobre la nova construcció

del centre d’educació infantil i primària Palau, de Palau de
Plegamans (Vallès Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).

250-00777/05
Proposició no de llei sobre la nova construcció

de l’institut d’estudis secundaris Ripollet III, de Ripollet
(Vallès Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00778/05
Proposició no de llei sobre l’institut d’estudis

secundaris Arraona, de Sabadell (Vallès Occidental). /CPC/
. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00779/05
Proposició no de llei sobre l’institut d’estudis

secundaris Leonardo da Vinci, de Sant Cugat del Vallès
(Vallès Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00780/05
Proposició no de llei sobre el centre d’educació

infantil i primària Ramón y Cajal, de Terrassa (Vallès
Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00781/05
Proposició no de llei sobre el centre d’educació

infantil i primària Sant Llorenç, de Terrassa (Vallès
Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00792/05
Proposició no de llei sobre l’Ateneu Santboià. /

CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00795/05
Proposició no de llei sobre l’inici de les obres

d’ampliació i millora dels centres d’educació infantil i
primària de Badalona (Barcelonès). /CPC/. BOPC 157 (O);
162 (T); 168 (T); 176 (E).

250-00796/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

pla de seguretat per als museus de Catalunya. /CPC/. BOPC
157 (O); 162 (T); 168 (T); 170 (T); 176 (E).

250-00797/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació de l’institut d’ensenyament secundari i
d’idiomes Sant Elm, de Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00798/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Joan
Bruguera, de Girona. /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168
(T).

250-00799/05
Proposició no de llei sobre les obres de

construcció de l’institut d’estudis secundaris de Castelló
d’Empúries (Alt Empordà). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T);
168 (T).

250-00800/05
Proposició no de llei sobre les obres de

construcció de l’institut d’estudis secundaris Banyoles III
(Pla de l’Estany). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00801/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació de l’institut d’estudis secundaris Rafael de
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Campalans, d’Anglès (Selva). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).

250-00802/05
Proposició no de llei les obres de reforma de

l’institut d’estudis secundaris Eugeni d’Ors, de Barcelona. /
CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00803/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’adequació de l’institut d’estudis secundaris Mare de Déu
de Montserrat, de Barcelona. /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).

250-00806/05
Proposició no de llei sobre el reconeixement

d’una secció d’ensenyament secundari obligatori a l’institut
d’estudis secundaris d’Almenar (Segrià). /CPC/. BOPC 157
(O); 162 (T); 168 (T).

250-00807/05
Proposició no de llei sobre l’establiment d’una

normativa específica que reguli la presència de pols de soia
en l’atmosfera. /CPT/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T); 174
(E).

250-00808/05
Proposició no de llei sobre la revisió del

projecte de desdoblament de la línia dels Ferrocarrils de la
Generalitat al seu pas per Sant Andreu de la Barca (Baix
Llobregat) . /CPT/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00809/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’adequació de l’institut d’ensenyament secundari i
d’idiomes de Tremp (Pallars Jussà). /CPC/. BOPC 157 (O);
162 (T); 168 (T).

250-00810/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Doctor
Serés, d’Alpicat (Segrià). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T);
168 (T).

250-00811/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació de l’institut d’ensenyament secundari i
d’idiomes Ciutat de Balaguer (Noguera). /CPC/. BOPC 157
(O); 162 (T); 168 (T).

250-00812/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Manuel
Ortiz i Castelló, de Juneda (Garrigues). /CPC/. BOPC 157
(O); 162 (T); 168 (T).

250-00813/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Enric
Farreny, de Lleida (Segrià). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T);
168 (T).

250-00814/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació del centre d’educació infantil i primària
Ginesta, de Lleida (Segrià). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T);
168 (T).

250-00815/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’adequació del centre d’educació infantil i primària la
Rossella, de Rosselló (Segrià). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).
250-00816/05
Proposició no de llei sobre les obres de

construcció de l’institut d’estudis secundaris de Seròs
(Segrià). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00817/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’adequació del centre d’educació infantil i primària
Mossèn Albert Vives, de la Seu d’Urgell (Alt Urgell). /CPC/
. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00818/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Àngel
Serafí i Casanovas, de Sort (Pallars Sobirà). /CPC/. BOPC
157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00819/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’adequació del centre d’educació infantil i primària Macià-
Companys, d’Agramunt (Urgell). /CPC/. BOPC 157 (O);
162 (T); 168 (T).

250-00820/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’adequació del centre d’educació infantil i primària
Comtes de Torregrossa, d’Alcarràs (Segrià). /CPC/. BOPC
157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00821/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’adequació del centre d’educació infantil i primària Mare
de Déu del Carme, d’Alcoletge (Segrià). /CPC/. BOPC 157
(O); 162 (T); 168 (T).

250-00822/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’adequació de l’institut d’estudis secundaris els Planells,
d’Artesa de Segre (Noguera). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).

250-00823/05
Proposició no de llei sobre la substitució del

centre d’educació infantil i primària Escola Natura, de la
Vall de Boí (Alta Ribagorça). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).

250-00824/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’adequació del centre d’educació infantil i primària
Casteth Leon, d’es Bordes (Val d’Aran). /CPC/. BOPC 157
(O); 162 (T); 168 (T).

250-00825/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’adequació del centre d’educació infantil i primària Joan
XXIII, de les Borges Blanques (Garrigues). /CPC/. BOPC
157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00826/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació de l’institut d’ensenyament secundari i
d’idiomes la Segarra, de Cervera (Segarra). /CPC/. BOPC
157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00827/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Sant
Jaume, de la Granja d’Escarp (Segrià). /CPC/. BOPC 157
(O); 162 (T); 168 (T).

250-00828/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’adequació del centre d’educació infantil i primària Sant
Sebastià, d’Ivars de Noguera (Noguera). /CPC/. BOPC 157
(O); 162 (T); 168 (T).
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250-00829/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació del centre d’educació infantil i primària el
Sitjar, de Linyola (Pla d’Urgell). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).

250-00830/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’adequació del centre d’educació infantil i primària
Otogesa, de Maials (Segrià). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T);
168 (T).

250-00831/05
Proposició no de llei sobre les obres de

construcció de l’institut d’estudis secundaris de Mollerussa
(Pla d’Urgell). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00832/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’adequació del centre d’educació infantil i primària de
Ponts (Noguera). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00833/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Jacint
Verdaguer, de Tàrrega (Urgell). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).

250-00834/05
Proposició no de llei sobre les obres

d’adequació de l’institut d’estudis secundaris Manuel de
Pedrolo, de Tàrrega (Urgell). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).

250-00835/05
Proposició no de llei sobre les senyalitzacions

viàries a Badia del Vallès (Vallès Occidental). /CPT/. BOPC
157 (O); 162 (T); 168 (T); 174 (E).

250-00836/05
Proposició no de llei sobre la transferència

urgent de la línia fèrria Lleida-La Pobla de Segur i l’inici de
les obres que garanteixin la seguretat dels passos a nivell
sense barreres del municipi de Tèrmens (Noguera). /CPT/.
BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T); 174 (E).

250-00839/05
Proposició no de llei sobre l’institut d’estudis

secundaris Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). /CPC/.
BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00840/05
Proposició no de llei sobre el centre d’educació

infantil i primària Benviure, de Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).

250-00842/05
Proposició no de llei sobre la inclusió en la

revisió del Mapa escolar de la construcció d’un centre
d’Educació Secundària Obligatòria a Cubelles (Garraf). /
CPC/. BOPC 159 (O); 168 (T).

250-00844/05
Proposició no de llei sobre la gestió de la

prestació social substitutòria mitjançant l’establiment d’un
sistema especial d’incorporacions dels objectors . /CJD/.
BOPC 159 (O); 162 (T); 168 (T); 170 (T); 174 (E).

250-00845/05
Proposició no de llei sobre la declaració

d’interès arquitectònic de l’edifici de la Comunitat General
de Regants del Canal d’Urgell, a Mollerussa (Pla d’Urgell)
. /CPC/. BOPC 159 (O); 162 (T); 168 (T); 176 (E).
250-00846/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

Pla de protecció especial de l’actual desembocadura del riu
Francolí . /CPT/. BOPC 159 (O); 168 (T); 174 (E).

250-00847/05
Proposició no de llei sobre la recuperació i la

rehabilitació de l’Ateneu Santboià i de l’escola Joan
Bardina, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) . /CPT/
. BOPC 159 (O); 162 (T); 168 (T); 176 (E).

250-00848/05
Proposició no de llei sobre la destinació de part

de la previsió pressupostària del Pla plurianual d’inversions
1995-2000 a la compra i a les obres d’adequació de l’escola
d’educació especial Mare de Déu del Mont, de Vilafant (Alt
Empordà) . /CPC/. BOPC 159 (O); 162 (T); 168 (T); 176 (E).

250-00849/05
Proposició no de llei sobre les noves fórmules

jurídiques per a l’adquisició d’habitatges de protecció
oficial . /CPT/. BOPC 159 (O); 162 (T); 174 (E).

250-00857/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

projecte de llei reguladora de la jurisdicció esportiva a
Catalunya. /CPC/. BOPC 162 (O); 168 (T).

250-00858/05
Proposició no de llei sobre l’execució durant

l’any 1997 de les obres de rehabilitació i millora d’escoles
públiques més urgents. /CPC/. BOPC 162 (O); 168 (T); 176
(T).

250-00859/05
Proposició no de llei sobre l’adequació dels

centres d’ensenyament secundari de Santa Coloma de
Gramenet (Barcelonès) perquè puguin desenvolupar amb
garanties els projectes curriculars d’Educació Secundària
Obligatòria per al curs 1997-1998. /CPC/. BOPC 162 (O);
168 (T); 176 (T).

250-00861/05
Proposició no de llei sobre el compliment dels

terminis de pagament de les subvencions atorgades als
centres docents de titularitat municipal. /CPC/. BOPC 162
(O); 168 (T); 176 (T).

250-00862/05
Proposició no de llei sobre el lliurament directe

dels ajuntaments als centres docents públics del certificat
d’empadronament sol·licitat en un procés de preinscripció. /
CPC/. BOPC 162 (O); 168 (T); 176 (T).

250-00863/05
Proposició no de llei sobre el lliurament de les

aportacions econòmiques als centres docents públics per a
les despeses de funcionament corresponents al 1997. /CPC/
. BOPC 162 (O); 168 (T); 176 (T).

250-00865/05
Proposició no de llei sobre la construcció del

parvulari del centre d’educació infantil i primària Alfons I,
de Puigcerdà (Cerdanya) /CPC/.. BOPC 162 (O); 168 (T);
176 (T).

250-00866/05
Proposició no de llei sobre la construcció de

l’institut d’ensenyament secundari de Guissona (Segarra). /
CPC/. BOPC 162 (O); 168 (T); 176 (T).

250-00867/05
Proposició no de llei sobre la reparació del ferm

de la carretera d’Oliana (Alt Urgell) a la Valldan (Solsonès).
/CPT/. BOPC 162 (O); 168 (T); 176 (T).
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250-00869/05
Proposició no de llei sobre la reparació del ferm

de la carretera de Montellà i Martinet a Bellver de Cerdanya.
/CPT/. BOPC 162 (O); 168 (T).

250-00870/05
Proposició no de llei sobre la carretera de Josa

i Tuixén (Alt Urgell) a Gósol (Berguedà). /CPT/. BOPC 162
(O); 168 (T).

250-00875/05
Proposició no de llei sobre la necessitat de

garantir de manera estable i definitiva la conservació dels
suports documentals. /CPC/. BOPC 162 (O); 168 (T).

250-00876/05
Proposició no de llei sobre la conservació de la

documentació dels càrrecs de representació política en els
arxius de titularitat pública. /CPC/. BOPC 162 (O); 168 (T).

250-00877/05
Proposició no de llei sobre els arxius de

titularitat privada . /CPC/. BOPC 162 (O); 168 (T).

250-00879/05
Proposició no de llei sobre la rehabilitació del

cinema Saló Imperial, de Sabadell (Vallès Occidental). /
CPC/. BOPC 165 (O); 168 (T).

250-00882/05
Proposició no de llei sobre la implantació d’un

sistema de transport interurbà entre les poblacions de
Campdevànol (Ripollès) i de Ripoll. /CPT/. BOPC 165 (O);
168 (T); 183 (E).

250-00883/05
Proposició no de llei sobre la restitució del medi

ambiental i paisatgístic de la finca de la zona de Cap de
Planes, entre els municipis de Palamós i de Mont-ras (Baix
Empordà). /CPT/. BOPC 165 (O); 168 (T); 176 (T); 183 (E).

250-00886/05
Proposició no de llei sobre la posada en marxa

de la prova pilot de barrera hidràulica que freni la intrusió
salina que es produeix a la Zona Franca. /CPT/. BOPC 165
(O); 168 (T).

250-00887/05
Proposició no de llei sobre la conservació i la

rehabilitació dels castells de Catalunya. /CPC/. BOPC 165
(O); 168 (T); 176 (T).

250-00892/05
Proposició no de llei sobre l’establiment d’una

línia d’ajut per a la implantació d’instal·lacions de
subministrament de combustible per al sector de l’autotaxi. /
CPT/. BOPC 165 (O); 168 (T).

250-00893/05
Proposició no de llei sobre l’establiment d’una

partida de 100 milions de pessetes com a aportació al fons
per a l’amortització de llicències del sector del taxi en
l’àmbit metropolità. /CPT/. BOPC 165 (O); 168 (T); 183 (E).

250-00898/05
Proposició no de llei sobre l’ús de la llengua

catalana a les factures de la Companyia Telefònica. /CPC/.
BOPC 165 (O); 168 (T); 176 (T).

250-00900/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una

llei d’envasos i de residus d’envasos. /CPT/. BOPC 168 (O);
174 (T); 183 (T).

250-00901/05
Proposició no de llei sobre l’ampliació de

l’institut d’estudis secundaris de Moià (Bages). /CPC/.
BOPC 168 (O); 174 (T).
250-00903/05
Proposició no de llei sobre la continuació de

l’apliació del programa comunitari Life per a la
reintroducció de l’ós bru al Pirineu. /CARP/. BOPC 168
(O); 174 (T).

250-00905/05
Proposició no de llei sobre la construcció d’un

nou institut d’estudis secundaris al municipi de Cubelles
(Garraf). /CPC/. BOPC 168 (O); 174 (T); 183 (T).

250-00906/05
Proposició no de llei sobre l’increment de

beques per a estudis universitaris als estudiants provinents
de comarques especialment allunyades dels centres
universitaris de titularitat pública. /CPC/. BOPC 168 (O);
174 (T).

250-00907/05
Proposició no de llei sobre el tancament del

racó de sota la rampa del Centre d’Art Santa Mònica, de
Barcelona, per a garantir-ne el manteniment i la higiene. /
CPC/. BOPC 168 (O); 174 (T).

250-00908/05
Proposició no de llei sobre les línies de

batxillerat de l’institut d’estudis secundaris Guillem de
Berguedà, de Berga. /CPC/. BOPC 168 (O); 174 (T).

250-00909/05
Proposició no de llei sobre les obres de

rehabilitació de l’institut d’estudis secundaris Jaume
Almera, de Vilassar de Dalt (Maresme). /CPC/. BOPC 168
(O); 174 (T).

250-00912/05
Proposició no de llei sobre la construcció de la

carretera d’accés a la vall de Barcedana (Pallars Jussà). /
CPT/. BOPC 170 (O); 174 (T); 183 (T).

250-00913/05
Proposició no de llei sobre les obres de millora

de la carretera GI-524. /CPT/. BOPC 170 (O); 174 (T); 183
(T).

250-00914/05
Proposició no de llei sobre les obres de millora

de la carretera GEP-5121. /CPT/. BOPC 170 (O); 174 (T).

250-00915/05
Proposició no de llei sobre l’ús del català a les

factures de Telefònica. /CPC/. BOPC 170 (O); 174 (T).

250-00916/05
Proposició no de llei sobre l’institut d’estudis

secundaris Montgrí, de Torroella de Montgrí (Baix
Empordà). /CPC/. BOPC 170 (O); 174 (T).

250-00918/05
Proposició no de llei de solidaritat amb els

metges condemnats a presó per haver practicar un
avortament l’any 1990 fora dels supòsits establerts en la llei
vigent. /CJD/. BOPC 170 (O); 174 (T); 183 (T); 186 (T).

250-00919/05
Proposició no de llei sobre l’impuls a l’ús del

transport públic i la millora de l’actual xarxa viària. /CPT/
. BOPC 170 (O); 174 (T); 183 (E).

250-00920/05
Proposició no de llei sobre l’estudi de les

futures necessitats educatives del municipi de Rubí (Vallès
Occidental). /CPC/. BOPC 170 (O); 174 (T).

250-00921/05
Proposició no de llei sobre l’aplicació dels

criteris de l’arquitectura bioclimàtica en els centres escolars
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de nova construcció. /CPC/. BOPC 174 (O); 180 (T); 186
(T).

250-00922/05
Proposició no de llei de modificació del Decret

15/90, de creació de les comissions de patrimoni cultural. /
CPC/. BOPC 174 (O); 180 (T); 186 (T).

250-00923/05
Proposició no de llei sobre l’execució i posada

en funcionament de les infraestructures de transport públic
pendents a l’àrea metropolitana de Barcelona. /CPT/.
BOPC 174 (O); 180 (T).

250-00924/05
Proposició no de llei sobre l’adscripció del

centre d’educació infantil i primària Pau Casals, de Sant
Llorenç d’Hortons, a l’escola Intermunicipal de Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès). /CPC/. BOPC 174 (O); 180
(T); 186 (T).

250-00925/05
Proposició no de llei sobre l’inici durant l’any

1997 de les obres de construcció del centre públic
d’educació infantil i primària de Palau de Plegamans
(Vallès Occidental). /CPC/. BOPC 174 (O); 180 (T); 186 (T).

250-00926/05
Proposició no de llei sobre un projecte amb les

actuacions necessàries per a la preservació de l’aqüífer del
delta del Llobregat. /CPT/. BOPC 174 (O); 180 (T); 186 (T).

250-00927/05
Proposició no de llei sobre l’asfaltatge i les

obres de millora de la carretera de Corbera de Llobregat a
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). /CPT/. BOPC 174
(O); 180 (T).

250-00928/05
Proposició no de llei sobre la construcció d’un

nou institut d’estudis secundaris a Premià de Dalt
(Maresme). /CPC/. BOPC 174 (O); 180 (T); 186 (T).

250-00930/05
Proposició no de llei sobre la participació

municipal en el finançament del servei de bombers de la
Generalitat. /COAG/. BOPC 174 (O); 180 (T).

250-00931/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració de

mesures legislatives que garanteixin la no-utilització de
zones de vianants per vehicles motoritzats. /CPT/. BOPC 174
(O); 180 (T).

250-00932/05
Proposició no de llei sobre la millora de la

senyalització a les autopistes de Catalunya. /CPT/. BOPC
174 (O); 180 (T).

250-00933/05
Proposició no de llei sobre l’inici de les obres de

reforma dels centres d’educació infantil i primària Verge de
Montserrat, Dofí i Sant Cristòfol, de Premià de Mar
(Maresme). /CPC/. BOPC 176 (O); 180 (T); 186 (T).

250-00935/05
Proposició no de llei sobre l’aplicació del punt

3.1 de l’Ordre d’11 d’octubre de 1994 del Ministeri
d’Educació i Ciència. /CPC/. BOPC 176 (O); 180 (T); 186
(T).

250-00938/05
Proposició no de llei sobre les obres de

cobriment del torrent i d’urbanització de la zona que separa
el barri del Marquet - Paradís del nucli del municipi del Pont
de Vilomara i Rocafort (Bages). /CPT/. BOPC 176 (O); 180
(T); 186 (T); 190 (E).
250-00939/05
Proposició no de llei sobre la reparació de les

carreteres B-431 i BP-4313, malmeses per la construcció de
l’Eix Transversal a la comarca del Bages. /CPT/. BOPC 176
(O); 180 (T); 190 (E).

250-00940/05
Proposició no de llei sobre l’establiment d’un

conveni amb l’ajuntament de Calders (Bages) per a avançar
les obres d’ampliació del centre d’educació infantil i
primària Anton Busquets i Punset. /CPC/. BOPC 176 (O);
180 (T); 186 (T).

250-00942/05
Proposició no de llei sobre la conformitat

immediata del Ministeri de Foment per a la concessió dels
beneficis establerts pel Reial Decret 2190/1995, per a les
àrees de rehabilitació de l’Eixample, de Barcelona. /CPT/.
BOPC 176 (O); 180 (T).

250-00943/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

pla específic d’habitatge per a la ciutat de Barcelona que
prioritzi la compra de sòl i la rehabilitació i la construcció
d’habitatges de protecció oficial i de preu taxat. /CPT/.
BOPC 176 (O); 180 (T).

250-00944/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració de

l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de
la diversitat biològica. /CPT/. BOPC 176 (O); 180 (T); 190
(E).

250-00945/05
Proposició no de llei sobre la revisió del sistema

de superfícies de base i del Pla de regionalització productiva
en el sector dels cultius herbacis. /CARP/. BOPC 176 (O);
180 (T).

250-00946/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració del

Reglament establert per l’article 30 de la Llei 24/1991, de
l’habitatge, per a garantir el compliment de les condicions
de solidesa, seguretat i conservació de tots els edificis de
Catalunya. /CPT/. BOPC 176 (O); 180 (T).

250-00948/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

estudi de la situació actual de l’educació infantil en el període
de 0 a 3 anys. /CPC/. BOPC 176 (O); 180 (T); 186 (T).

250-00949/05
Proposició no de llei sobre la traducció a la

llengua catalana de les lleis i d’altres normes de rang
equivalent. /COAG/. BOPC 180 (O); 186 (T).

250-00951/05
Proposició no de llei sobre la traducció de les

lleis que regulen els impostos cedits a la Generalitat. /
COAG/. BOPC 180 (O); 186 (T).

250-00953/05
Proposició no de llei sobre l’ampliació de

l’equip mèdic responsable de practicar els avortaments
legals a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià). /
CPS/. BOPC 180 (O); 186 (T).

250-00954/05
Proposició no de llei sobre el Mapa de

Carreteres de Catalunya. /CPT/. BOPC 180 (O); 186 (T);
190 (T).

250-00955/05
Proposició no de llei sobre els brots de

brucel·losi detectats a la comarca del Pallars Sobirà. /CARP/
. BOPC 180 (O); 186 (T).
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250-00956/05
Proposició no de llei sobre la divulgació de

l’assegurança agrària. /CARP/. BOPC 180 (O); 186 (T).

250-00957/05
Proposició no de llei sobre la commemoració

del 150è aniversari de la mort de Jaume Balmes i Urpià. /
CPC/. BOPC 180 (O); 186 (T).

250-00958/05
Proposició no de llei sobre el projecte de

modernització de les torres de l’aeri Montjuïc-Barceloneta.
/CPT/. BOPC 180 (O); 186 (T).

250-00960/05
Proposició no de llei sobre l’adequació de la

formació de persones adultes a la implementació de la
LOGSE. /CPC/. BOPC 180 (O); 186 (T).

250-00961/05
Proposició no de llei sobre la ferma oposició al

Projecte de llei presentat pel Govern de l’Estat, de
modificació de la Llei 41/1995, del 22 de desembre, de
televisió local per ones terrestres. /CPC/. BOPC 180 (O);
186 (T).

250-00962/05
Proposició no de llei per la qual s’encarrega la

Sindicatura de Comptes d’elaborar un informe de la gestió,
recaptació i liquidació de les taxes i els preus públics de la
Generalitat en el període 1992-1996. /CSC/. BOPC 180 (O); 186
(T).

250-00963/05
Proposició no de llei sobre el compliment de la

sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya, per la qual
es concedeix el dret a gaudir del transport i del menjador
escolars gratuïts als alumnes residents en nuclis de població
allunyats del centre escolar. /CPC/. BOPC 180 (O); 186 (T).

250-00964/05
Proposició no de llei sobre el manteniment de

l’escola Lluís Castells, de Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat). /CPC/. BOPC 180 (O); 186 (T).

250-00965/05
Proposició no de llei sobre la dotació de les

infraestructures escolars previstes en el Mapa escolar i la
inclusió d’un nou institut d’estudis secundaris, al municipi
de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). /CPC/. BOPC
180 (O); 186 (T).

250-00966/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una

reglamentació adequada per a les línies elèctriques d’alta
tensió que passin per zones d’alta muntanya. /CIE/. BOPC
180 (O); 186 (T).

250-00967/05
Proposició no de llei sobre la millora de la

xarxa de transport públic entre la comarca de la Cerdanya i
els municipis d’Olot (Garrotxa) i de Girona. /CPT/. BOPC
180 (O); 186 (T); 190 (T).

250-00968/05
Proposició no de llei sobre l’ampliació de

l’aeroport del Prat de Llobregat (Baix Llobregat). /CPT/.
BOPC 180 (O); 186 (T).

250-00969/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una

llei que reguli l’establiment i el manteniment de corredors
biològics. /CPT/. BOPC 180 (O); 186 (T).
250-00970/05
Proposició no de llei sobre la continuació del

procés de reintroducció de l’ós al Pirineu. /CARP/. BOPC
180 (O); 186 (T).

250-00971/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració

d’estudis que permetin la renovació del marc legal que
regula el moviment cooperatiu. /CPS/. BOPC 180 (O); 186
(T).

250-00973/05
Proposició no de llei sobre la creació de

l’institut de medicina legal a la província de Tarragona. /
CPS/. BOPC 180 (O); 186 (T); 191 (E).

250-00974/05
Proposició no de llei sobre la dotació de serveis

de vigilància a totes les àrees de servei de Catalunya. /CPT/
. BOPC 180 (O); 186 (T).

250-00975/05
Proposició no de llei sobre les obres de

restauració de la capella de Santa Maria de Ribera, al terme
municipal de Ribera de Cardós (Pallars Sobirà). /CPC/.
BOPC 183 (O); 186 (T).

250-00976/05
Proposició no de llei sobre el tractament fiscal

dels municipis turístics. /CEF/. BOPC 183 (O); 186 (T).

250-00978/05
Proposició no de llei sobre l’exigència a les

comissions territorials d’urbanisme d’un estudi geològic a
l’hora d’aprovar els planejaments que impliquin la creació
de noves zones urbanes. /CPT/. BOPC 183 (O); 186 (T); 190
(T).

250-00980/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració del

projecte de remodelació de la carretera T-702, des de la
cruïlla amb la N-420 fins al municipi de Vilaplana (Baix
Camp). /CPT/. BOPC 183 (O); 186 (T); 190 (T).

250-00981/05
Proposició no de llei sobre la millora dels

accessos a l’estació d’esquí nòrdic de Guils - Fontanera, al
municipi de Guils de Cerdanya (Cerdanya). /CPT/. BOPC
183 (O); 186 (T).

250-00982/05
Proposició no de llei sobre la creació d’un únic

districte telefònic a la comarca d’Osona. /CIE/. BOPC 183
(O); 186 (T).

250-00983/05
Proposició no de llei sobre l’extensió de la

xarxa de gas natural a la comarca del Ripollès. /CIE/. BOPC
183 (O); 186 (T).

250-00984/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

estudi sobre la política de compra i/o revisió de lloguers i
patrimonialització de locals i dependències de l’Administració
de la Generalitat. /COAG/. BOPC 183 (O); 186 (T).

250-00985/05
Proposició no de llei sobre la transformació de

la línia ferroviària Papiol - Mollet de Renfe en una línia de
transport de viatgers. /CPT/. BOPC 183 (O); 186 (T).

250-00986/05
Proposició no de llei sobre les actuacions dels

centres d’ensenyament secundari per a l’atenció educativa
dels alumnes amb desajustaments conductuals. /CPC/.
BOPC 183 (O); 186 (T).
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250-00987/05
Proposició no de llei sobre la conservació del

parc d’habitatge de protecció oficial del polígon Camps
Blancs, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). /CPS/.
BOPC 183 (O); 186 (T).

250-00988/05
Proposició no de llei per la qual s’encomana la

Sindicatura de Comptes que estableixi els termes de
compliment de la disposició transitòria tercera de la Llei 1/
1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per
segregació de part dels termes municipals de Barberà del
Vallès i de Cerdanyola del Vallès. /CSC/. BOPC 183 (O i T);
188 (Rect., T).

250-00989/05
Proposició no de llei sobre la indicació del

terme «sud» en el cartell de la sortida 33 i el terme «nord» en
el de la sortida 34 de l’autopista A-7, direcció Barcelona -
Tarragona. /CPT/. BOPC 183 (O); 186 (T).

250-00990/05
Proposició no de llei sobre la fiscalització per la

Sindicatura de Comptes de l’ús de les subvencions atorgades
a la Fundació Catalana per a la Recerca des de l’any 1990
. /CSC/. BOPC 183 (O i T); 188 (Rect.).

250-00991/05
Proposició no de llei sobre la revisió de

l’horitzó de població de Catalunya. /CPT/. BOPC 186 (O);
190 (T).

250-00992/05
Proposició no de llei sobre el compliment del

calendari de reunions de la Comissió d’estudi de les llars
d’infants per a assolir els seus objectius, establerts en
l’Ordre de l’1 de març de 1995.  /CPC/. BOPC 186 (O); 190
(T).

250-00993/05
Proposició no de llei sobre la negociació entre

els agents socioeconòmics de Catalunya d’un acord
interprofessional sobre formació contínua. /CEF/. BOPC
186 (O); 190 (T).

250-00994/05
Proposició no de llei sobre l’habilitació com a

sala de menjador d’un espai utilitzat actualment com a
magatzem a l’institut d’estudis secundaris Llobregat, de
Sallent (Bages). /CPC/. BOPC 186 (O); 190 (T).

250-00995/05
Proposició no de llei sobre la construcció d’un

vial de comunicació que comuniqui els barris de la Floresta
i Parc Riu Clar, de Tarragona, per sota de l’autovia entre
Reus (Baix Camp) i Tarragona. /CPT/. BOPC 186 (O); 190
(T).

250-00996/05
Proposició no de llei sobre la creació d’una

línia telefònica dedicada exclusivament a recollir les queixes
i els suggeriments dels ciutadans i les ciutadanes d’arreu del
país relacionades amb aspectes mediambientals. /CPT/.
BOPC 186 (O); 190 (T).

250-00997/05
Proposició no de llei sobre el desviament per

l’autopista A-2 dels camions que circulen pel tram de
l’autovia pendent de construcció entre Cervera (Segarra) i
Igualada (Anoia). /CPT/. BOPC 186 (O); 190 (T).

250-00998/05
Proposició no de llei sobre l’inici de les obres de

restauració del nucli declarat com a lloc històric de la vila de
Corbera d’Ebre (Terra Alta).  /CPC/. BOPC 186 (O); 190
(T).
250-00999/05
Proposició no de llei sobre la campanya de

difusió de les conseqüències del consum de drogues, a dur a
terme durant el curs 1997-1998 als instituts d’estudis
secundaris de Catalunya. /CPS/. BOPC 186 (O); 190 (T).

250-01000/05
Proposició no de llei sobre l’exigència de

responsabilitats a les companyies elèctriques davant els
incendis provocats pel mal funcionament de les torres de
distribució elèctrica. /CARP/. BOPC 188 (O); 190 (T).

250-01001/05
Proposició no de llei sobre el manteniment de

l’horari dels dies feiners dels trens de rodalia, de Renfe, els
dies festius de festa local de Barcelona. /CPT/. BOPC 188
(O); 190 (T).

250-01002/05
Proposició no de llei sobre la dotació dels

mitjans necessaris per a fer viables els judicis de conformitat
en els jutjats de Barcelona. /CJD/. BOPC 188 (O); 190 (T).

250-01003/05
Proposició no de llei sobre les obres de

remodelació del centre d’educació infantil i primària
Setelsis, de Solsona. /CPC/. BOPC 188 (O); 190 (T).

250-01004/05
Proposició no de llei sobre la rectificació del

topònim oficialitzat de Roda de Barà (Tarragonès) pel de
Roda de Berà. /CPC/. BOPC 188 (O); 190 (T).

250-01005/05
Proposició no de llei sobre la qualificació com a

terreny forestal d’utilitat pública de la major extensió
possible dels terrenys de Sant Climent de Llobregat (Baix
Llobregat). /CARP/. BOPC 188 (O); 190 (T).

250-01006/05
Proposició no de llei sobre el desenvolupament

dels reglaments dependents de la Llei 3/1988, de protecció
dels animals. /CARP/. BOPC 188 (O); 190 (T).

250-01007/05
Proposició no de llei sobre l’oferta d’un primer

i segon curs d’educació secundària obligatòria a la població
de Portbou, dependents de l’institut de Llançà (Alt
Empordà). /CPC/. BOPC 188 (O); 190 (T).

250-01008/05
Proposició no de llei sobre el model de formació

professional a Catalunya. /CPC/. BOPC 188 (O); 190 (T).

250-01009/05
Proposició no de llei sobre la construcció d’una

nova escola a Vilanova del Vallès (Vallès Oriental). /CPC/.
BOPC 188 (O); 190 (T).

250-01010/05
Proposició no de llei sobre l’estació depuradora

d’aigües residuals de Montblanc-l’Espluga de Francolí
(Conca de Barberà). BOPC 191 (O).

250-01011/05
Proposició no de llei sobre les competències per

al nomenament de registradors i registradores de la
propietat i mercantils i per a legislar i reglamentar en
matèria d’oposicions i concursos de trasllat. BOPC 191 (O).

250-01012/05
Proposició no de llei sobre les competències per

al nomenament de notaris i notàries i per a legislar en
matèria d’oposicions i concursos de trasllat. BOPC 191 (O).
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250-01013/05
Proposició no de llei sobre l’atorgament

d’escriptures en llengua catalana. BOPC 191 (O).

250-01014/05
Proposició no de llei sobre la protecció

arquitectònica de les masies. BOPC 191 (O).

250-01015/05
Proposició no de llei sobre l’estació depuradora

d’aigües residuals de Valls (Alt Camp). BOPC 191 (O).

250-01016/05
Proposició no de llei sobre el trasllat de les

instal·lacions del complex educatiu de Tarragona. BOPC
191 (O).

250-01017/05
Proposició no de llei sobre l’expropiació dels

terrenys propietat del Club Mediterranée, a Cadaqués (Alt
Empordà). BOPC 191 (O).

250-01018/05
Proposició no de llei sobre la declaració de

nul·litat de l’autorització per a la construcció d’un restaurant
i d’una àrea turística esportiva a la riba del riu Segre, el
municipi de Camarasa (Noguera) i l’execució de les
subsegüents accions legals. BOPC 191 (O).

250-01019/05
Proposició no de llei sobre la interrupció de

l’activitat extractiva i el tancament de la planta de
tractament d’àrids i de la planta asfàltica de la pedrera El
Pilar, al municipi de Cruïlles (Baix Empordà). BOPC 191
(O).

250-01020/05
Proposició no de llei sobre la construcció d’un

accés de l’autopista A-7 a Girona centre. BOPC 191 (O).

250-01021/05
Proposició no de llei sobre la creació de

Televisió de Catalunya - Internacional. BOPC 191 (O).

250-01022/05
Proposició no de llei sobre el sanejament del riu

Terri. BOPC 191 (O).

250-01023/05
Proposició no de llei sobre la concessió de

crèdits a les explotacions agràries que han sofert danys
causats per les tempestes caigudes al llarg d’aquesta
primavera a les comarques del Pla d’Urgell, Urgell, el
Segrià i la Noguera. BOPC 191 (O).

250-01024/05
Proposició no de llei sobre la regulació d’un

criteri d’adjudicació preferent per a les empreses que
compleixin els requisits establerts per la Llei 13/1982, del 7
d’abril, d’integració social dels minusvàlids. BOPC 191 (O).

250-01025/05
Proposició no de llei sobre la publicació d’una

guia de turisme rural a Catalunya. BOPC 191 (O).

250-01026/05
Proposició no de llei per la qual s’encomana a

la Sindicatura de Comptes un informe de fiscalització de
l’Ajuntament de Collbató (Baix Llobregat) del període 1992-
1995. BOPC 191 (O).

250-01027/05
Proposició no de llei sobre l’ensenyament a

Roses (Alt Empordà). BOPC 191 (O).

250-01028/05
Proposició no de llei per la qual s’encomana a

la Sindicatura de Comptes un informe sobre l’import a
abonar a l’Ajuntament de Badia del Vallès (Vallès
Occidental) per al finançament dels serveis no obligatoris. /
CSC/. BOPC 191 (O).

250-01029/05
Proposició no de llei sobre la creació i el

manteniment del centre especial de treball FTC Vallès
Occidental, de Sabadell. BOPC 191 (O).

250-01030/05
Proposició no de llei sobre el Pla de prevenció

i extinció d’incendis del Parc Natural Cadí - Moixeró. BOPC
191 (O).

250-01031/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

estudi anual sobre la distribució personal i territorial de la
renda a Catalunya. BOPC 191 (O).

250-01034/05
Proposició no de llei sobre l’adequació dels

edificis i de l’heliport del parc de bombers de Manresa
(Bages). BOPC 191 (O).

250-01035/05
Proposició no de llei sobre el nomenament del

president del Consorci Concessionari d’Aigües per als
ajuntaments i les indústries de Tarragona. BOPC 191 (O).

250-01036/05
Proposició no de llei sobre la fiscalització del

Consorci Concessionari d’aigües per als ajuntaments i les
indústries de Tarragona. BOPC 191 (O).

250-01037/05
Proposició no de llei sobre la construcció d’una

sortida de l’autopista A-7 a la comarca del Montsià. BOPC
191 (O).

250-01038/05
Proposició no de llei sobre la modificació del

punt quilomètric 1,7 de la carretera C-1411, en el terme
municipal d’Abrera (Baix Llobregat). BOPC 191 (O).

250-01039/05
Proposició no de llei sobre la remodelació de la

carretera CN-420, entre Reus (Baix Camp) i Falset
(Priorat). BOPC 191 (O).

250-01040/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una

campanya informativa dels diferents tipus de residus que es
generen a la vida domèstica. BOPC 191 (O).

250-01041/05
Proposició no de llei de solidaritat amb els

afectats per les malalties genètiques en general, i per la
fibrosi quística en particular i amb llurs famílies. BOPC 191
(O).

250-01042/05
Proposició no de llei sobre la interpretació no

restrictica de les Ordres de l’11 d’octubre de 1994 i del 24 de
juliol de 1995 del Ministeri d’Educació i Ciència, pel que fa
a l’especialitat d’educació física. BOPC 191 (O).

250-01043/05
Proposició no de llei sobre la prohibició de la

Unió Europea d’ampliar patents a l’estructura genètica
bàsica dels ésser vius. BOPC 191 (O).

250-01044/05
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un

decret que reguli l’accés públic a les enquestes i estudis
d’opinió elaborats amb càrrec als Pressupostos de la
Generalitat. BOPC 191 (O).
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3.10.30. DEBATS GENERALS

255-00006/05
Debat general sobre la situació actual de la

política agrària a Catalunya. BOPC 104 (O).

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); 60 (T).

270-00005/05
Proposta de resolució per la qual s’acorda de

presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1984, del 25 de
maig, de compareixença davant les comissions d’investigació
del Congrés i del Senat o d’ambdues cambres. /COAG/.
BOPC 112 (O); 144 (T); 176 (T).

270-00007/05
Proposta de resolució per la qual s’acorda de

presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de Llei de reforma de la Llei Orgànica 5/1985,
del 19 de juny, del règim electoral general. BOPC 147 (O).

270-00008/05
Proposta de resolució per la qual s’acorda de

presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de Llei de reforma de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol,
del poder judicial general. BOPC 165 (O).

270-00011/05
Proposta de resolució per la qual s’acorda de

presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei sobre la regulació de la interrupció
voluntària de l’embaràs. BOPC 176 (O).

270-00012/05
Proposta de resolució per la qual s’acorda de

presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei orgànica per a la modificació de l’article
54.2 de la Llei Orgànica 2/1986, de Forces i Cossos de
Seguretat. BOPC 183 (O).

270-00013/05
Proposta de resolució per la qual s’acorda de

presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei orgànica de modificació de l’article 2 de la Llei 1/
1996, del 22 de març, 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. BOPC
191 (O).
3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A CRE-
AR COMISSIONS

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).

252-00016/05
Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió

d’Estudi i Anàlisi del Joc a Catalunya. BOPC 142 (O).

3.15. MOCIONS

302-00108/05
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell

Executiu sobre el desenvolupament de l’ensenyament
secundari obligatori a Catalunya. BOPC 191 (O).

302-00109/05
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell

Executiu sobre la formació professional ocupacional. BOPC
191 (O).

302-00110/05
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell

Executiu sobre la situació econòmica i financera de
l’Administració de la Generalitat. BOPC 191 (O).

302-00111/05
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell

Executiu sobre la política de peatges a les autopistes
catalanes. BOPC 191 (O).

302-00112/05
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell

Executiu sobre l’educació especial. BOPC 191 (O).

3.20. INTERPEL·LACIONS

300-00053/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

premsa en català. BOPC 25 (O); 79 (T); 131 (T); 191 (T).

300-00100/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de residus en l’àmbit metropolità de Barcelona.
BOPC 60 (O); 79 (T); 131 (T); 191 (T).

300-00104/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

Consorci per a la Normalització Lingüística. BOPC 64 (O);
79 (T); 131 (T); 191 (T).

300-00106/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de serveis socials en relació amb la infància i la
família. BOPC 64 (O); 79 (T); 131 (T); 191 (T).

300-00107/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre pesca.

BOPC 69 (O); 79 (T); 131 (T); 191 (T).

300-00111/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

manteniment i la millora de la cohesió i la mobilitat social.
BOPC 85 (O); 131 (T); 191 (T).
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300-00112/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

turisme rural i d’interior. BOPC 85 (O); 131 (T); 191 (T).

300-00119/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre els

mitjans personals i materials al servei de l’Administració de
Justícia a Catalunya. BOPC 91 (O); 131 (T); 191 (T).

300-00122/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre política

lingüística. BOPC 93 (O); 131 (T); 191 (T).

300-00123/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre política

cultural. BOPC 93 (O); 131 (T); 191 (T).

300-00126/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de promoció i difusió del coneixement del llenguatge
de signes. BOPC 93 (O); 131 (T); 191 (T).

300-00128/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política lingüística, especialment pel que fa referència al
Consorci per a la Normalització Lingüística. BOPC 96 (O);
131 (T); 191 (T).

300-00129/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de museus. BOPC 96 (O); 131 (T); 191 (T).

300-00133/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política universitària, especialment pel que fa referència al
transport per a estudiants universitaris. BOPC 99 (O); 131
(T).

300-00134/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política penitenciària, especialment pel que fa referència a
l’aplicació del nou Codi penal i al reglament penitenciari.
BOPC 99 (O); 131 (T); 191 (T).

300-00138/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de museus. BOPC 102 (O); 131 (T); 191 (T).

300-00140/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

introducció de noves tecnologies de telecomunicació a
Catalunya. BOPC 102 (O); 131 (T); 191 (T).

300-00141/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política educativa, especialment pel que fa referència a
l’educació especial. BOPC 102 (O); 131 (T); 191 (T).

300-00143/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

compliment dels plans comarcals de muntanya. BOPC 104
(O); 131 (T); 191 (T).

300-00144/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de subvencions de la Generalitat. BOPC 104 (O);
131 (T); 191 (T).

300-00146/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

situació d’atur i de precarietat en l’ocupació a Catalunya.
BOPC 106 (O); 131 (T); 191 (T).

300-00147/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de comerç. BOPC 106 (O); 131 (T); 191 (T).
300-00150/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

competències dels ens locals a Catalunya. BOPC 106 (O);
131 (T); 191 (T).

300-00153/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el futur

del sector elèctric a Catalunya. BOPC 106 (O); 131 (T); 191
(T).

300-00154/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la nova

Formació Professional i els programes de garantia social.
BOPC 109 (O); 131 (T); 191 (T).

300-00159/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política d’habitatge de protecció especial. BOPC 118 (O);
131 (T); 191 (T).

300-00163/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política musical a Catalunya. BOPC 126 (O); 131 (T); 191
(T).

300-00165/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre els

criteris d’aplicació en l’àmbit de la sanitat pública de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i de la Llei 8/1983, de
18 d’abril, de normalització lingüística. BOPC 131 (O i T);
191 (T).

300-00166/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

presència internacional de l’esport català. BOPC 134 (O);
191 (T).

300-00168/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

ludopaties. BOPC 134 (O); 191 (T).

300-00169/05 i 301-00036/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre els

criteris d’actuació respecte a la protecció dels menors i de
l’adopció. BOPC 134 (O); 136 (T).

300-00170/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política d’atenció a la infància, particularment pel que fa
referència a l’adopció. BOPC 134 (O).

300-00171/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

funcionament dels centres penitenciaris, especialment pel
que fa referència al personal. BOPC 134 (O); 191 (T).

300-00176/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

desenvolupament socioeconòmic de les comarques més
meridionals de Catalunya. BOPC 134 (O); 191 (T).

300-00181/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

possibilitats de reconversió de les centrals nuclears
clausurades. BOPC 137 (O); 191 (T).

300-00182/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la xarxa

d’utilització pública de serveis d’atenció precoç (SAP).
BOPC 137 (O); 191 (T).

300-00183/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política penitenciària. BOPC 137 (O); 191 (T).
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300-00185/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el nou

marc audiovisual, amb especial referència a les televisions
locals. BOPC 140 (O); 191 (T).

300-00187/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

reequilibri industrial de Catalunya. BOPC 140 (O); 191 (T).

300-00190/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política del Departament de Sanitat i Seguretat Social pel
que fa a l’atenció a la salut mental a Catalunya. BOPC 142
(O); 191 (T).

300-00191/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

situació actual de l’atenció a la salut mental a Catalunya i la
seva evolució. BOPC 142 (O); 191 (T).

300-00193/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

finançament de les infraestructures hidràuliques i les
repercussions en els usuaris. BOPC 145 (O); 191 (T).

300-00195/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

indústria discogràfica a Catalunya. BOPC 147 (O); 191 (T).

300-00196/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

indústria cinematogràfica a Catalunya. BOPC 147 (O); 191
(T).

300-00197/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

Formació d’Adults. BOPC 147 (O); 191 (T).

300-00198/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

l’aplicació a Catalunya de la Plataforma d’Acció, adoptada
en la IV Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre
les dones, tinguda a Pequín l’any 1995. BOPC 147 (O); 191
(T).

300-00200/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

l’organització general de l’Institut Català de la Salut per a
garantir l’eficàcia de les prestacions sanitàries. BOPC 147
(O); 157 (Rect.); 191 (T).

300-00201/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

situació de la vellesa a Catalunya. BOPC 147 (O); 191 (T).

300-00202/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

situació de la pobresa a Catalunya. BOPC 147 (O); 191 (T).

300-00203/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el Mapa

municipal de Catalunya. BOPC 147 (O); 191 (T).

300-00204/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

revisió i el desenvolupament del Pla d’espais d’interès
natural. BOPC 151 (O); 191 (T).

300-00206/05
Interpel·lació al Consell Executiui sobre el

tractament dels residus radioactius generats en les centrals
nuclears de Catalunya. BOPC 151 (O); 191 (T).

300-00207/05
Interpel·lació al Consell Executiui sobre el

transport ferroviari a Catalunya. BOPC 154 (O); 191 (T).
300-00208/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política forestal. BOPC 151 (O); 191 (T).

300-00209/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de gestió del medi natural. BOPC 154 (O); 191 (T).

300-00211/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre policia.

BOPC 154 (O); 191 (T).

300-00212/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre gestió

hospitalària. BOPC 154 (O); 191 (T).

300-00217/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la llei

reguladora de les inspeccions i de control en matèria de
serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/
1994, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència
i serveis socials. BOPC 157 (O); 191 (T).

300-00218/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la gestió

dels bombers. BOPC 157 (O); 191 (T).

300-00219/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

contractació laboral en el servei públic de viatgers. BOPC
157 (O); 191 (T).

300-00220/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de patrimoni, especialment pel que fa referència a la
despesa en lloguers. BOPC 157 (O); 191 (T).

300-00221/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

inversions en infraestructures de transport públic. BOPC
159 (O); 191 (T).

300-00222/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

desplegament del Programa de gestió de residus municipals
de Catalunya. BOPC 159 (O); 191 (T).

300-00224/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

l’ensenyament de la religió catòlica en el marc del nou
sistema educatiu. BOPC 162 (O); 191 (T).

300-00225/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política d’atenció a la primera infància. BOPC 162 (O); 191
(T).

300-00226/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política d’integració de treballadors estrangers. BOPC 162
(O); 191 (T).

300-00228/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política d’habitatge . BOPC 165 (O); 191 (T).

300-00229/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

comarques d’obligada reactivació de Catalunya. BOPC 165
(O); 191 (T).

300-00231/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política relativa al professorat no universitari . BOPC 165
(O); 191 (T).
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300-00232/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

control i la reducció de la contaminació atmosfèrica. BOPC
165 (O); 191 (T).

300-00233/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

possibles conseqüències de la pesta porcina a Catalunya.
BOPC 168 (O); 191 (T).

300-00234/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

polítiques socials que afecten la família. BOPC 168 (O); 191
(T).

300-00236/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la xarxa

de transport públic a les grans àrees urbanes. BOPC 170
(O); 191 (T).

300-00237/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la unitat

de la llengua catalana. BOPC 170 (O); 191 (T).

300-00238/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

conseqüències del règim polític franquista sobre la societat
catalana actual, especialment pel que fa referència als
catalans i les catalanes empresonats per la seva lluita contra
aquest règim. BOPC 170 (O); 191 (T).

300-00239/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre l’acció

política i de govern en relació amb el règim local i la situació
dels ajuntaments. BOPC 174 (O); 191 (T).

300-00240/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre política

demogràfica. BOPC 174 (O); 191 (T).

300-00241/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les lleis

d’ordenació territorial. BOPC 174 (O); 191 (T).

300-00243/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política d’arxius. BOPC 176 (O); 191 (T).

300-00244/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política turística. BOPC 176 (O); 191 (T).

300-00245/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de serveis socials, amb especial referència a
l’Administració local. BOPC 176 (O); 191 (T).

300-00246/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política de serveis socials, amb especial referència a la
iniciativa social associativa, prestadora de serveis i
mercantil. BOPC 176 (O); 191 (T).

300-00247/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

l’aplicació del nou sistema educatiu derivat de la Llei
d’Ordenació General del Sistema Educatiu, en relació amb
la formació d’adults. BOPC 176 (O).

300-00248/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

l’aplicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora
dels residus, a l’àrea metropolitana. BOPC 176 (O); 191 (T).

300-00249/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

política general de comerç. BOPC 176 (O); 191 (T).
300-00250/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre

l’educació d’adults. BOPC 180 (O); 191 (T).

300-00251/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

formació de persones adultes. BOPC 180 (O); 191 (T).

300-00252/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre les

emergències mèdiques. BOPC 183 (O); 191 (T).

300-00254/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el

finançament dels sectors agrícola i ramader a Catalunya.
BOPC 183 (O); 191 (T).

300-00255/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

medicina legal o forense a Catalunya. BOPC 191 (O).

300-00256/05
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la

situació de les finances de la Generalitat. BOPC 191 (O).

3.30.  ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS AL COMPTE
GENERAL DE LES CORPORACIONS LO-
CALS I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

258-00018/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

16/96-B, relatiu a la tramesa dels comptes municipals a la
Sindicatura de Comptes. BOPC 154 (O i T).

258-00019/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

07/96-SM, relatiu als pagaments amb advertiment
d’il·legalitat de l’Ajuntament de Tarragona, corresponents
als exercicis 1993, 1994 i 1995. BOPC 154 (O i T).

258-00020/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

15/96-B, relatiu a l’endeutament el 31 de desembre de 1994,
dels ajuntaments amb més de 5.000 habitants. /CSC/. BOPC
157 (O i T).

258-00021/05
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització

07/95-Bsobre l’Ajuntament de Badia del Vallès i el Patronat
Municipal d’Esports, exercici 1994. /CSC/. BOPC 183 (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 de Catalunya contra la Ley 24/1988, de 28 de
Julio, del Mercado de Valores (Resolució 16/III: BOPC 19/
III, 1072). BOPC 19/III (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/III,
2699). BOPC 41/III (AC i ALFP); 43/III (Rect.).
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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/III, 3409). BOPC 53/III (AC); 55/III
(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
CATALUNYA

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/III (AC); 78/III
(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
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 refós dels textos legals vigents a Catalunya
en matèria urbanística, i el text refós 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
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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).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 3227/95
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 Catalunta 23/1987, del 23
de desembre, modificat per la disposició addicional 21.2 de
la Llei 13/1988, del 31 de desembre. BOPC 1 (AC i ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 3225/95
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, en relació amb
la disposició addicional primera de la Llei de Catalunya 15/
1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària. BOPC 1 (AC i
ALFP).

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 3226/95
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunala 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, en relació amb
la disposició addicional primera de la Llei de Catalunya 15/
1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària. BOPC 1 (AC i
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.); 44 (ALFP).

382-00002/05
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 3377/96,

plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte als articles 9.1.a) i 10.2.c) de la Llei 5/1987, del 4
d’abril, i a l’article 2, apartats 1.c), 2 i 3 de la Llei 23/1987,
del 23 de desembre, modificat per la disposició addicional
21.2 de la Llei 13/1988, del 31 de desembre. BOPC 96 (AC);
112 (ALFP).

382-00003/05
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 4064/96

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, i 2.1.c), 2 i 3 de la Llei 23/
1987, del 23 de desembre, modificats per la disposició
addicional 21.2 de la Llei 13/1988, del 31 de desembre.
BOPC 122 (AC).

382-00004/05
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 45/97

plantejada per la Secció Quarta 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 5/
1987, del 4 d’abril, i a l’article 2, apartats 1.c), 2 i 3 de la Llei
23/1987, del 23 de desembre, modificat per la disposició
addicional 21.2 de la Llei 13/1988, del 31 de desembre.
BOPC 137 (AC).

382-00006/05
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 946/97,

plantejada per la Secció Segona de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en relació amb la disposició transitòria vuitena
del Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 1/1990,
del 12 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria urbanística. BOPC
162 (AC).
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