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A. LLEIS I ALTRES TEXTOS APROVATS 

2. RESOLUCIONS I MOCIONS 

a) Resolucions 

RESOLUC16 NÚM. 21/1 SOBRE EL PROGRAMA DE PULÍTXCA D’OCUPACI6 A CATALUNYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EN SESSld TINGUDA EL B l h  29 UE JUNY DE 1981 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all6 que disposa l’artick 89.2 
del Reglament, s’ordena de publicar en el RutZletf OJciuZ 
del Parlament de Catalunya la Resolució num. 2 1/I sobre 
el programa de politica d’ocupació a Catalunya, aprova- 
da pel Ple del Parlament en sessi6 tinguda el dia 29 dc 
juny de 198 I .  

Palau dei Parlament, 29 de juny de 198 1 

Heribert I3 nr rera 
President del Parlament de Catalunya 

PLE DEL PARLAMENT 

EI Ple del Parlament, en sessions tingudes els dies 25 i 
29 de juny de 198 1 ,  ha debatut ei programa de politica 
d’ocupacib a Catalunya quc I’H. Sr. Conseller de Treball, 
en compliment de la Resolució núm. 2/1 del Parlament, 
d’l 1 de novembre de 1980, va presentar en document de 
9 de juny de 1981 (BOPC, 37,1034) i ha defensat davant 
el Ple. Així mateix el Ple ha debatut les propostes de reso- 
lucib subsegüents a aquest debat presentades pels Grups 
parlament aris. 

Finalment el Ple del Parlament, d’acord amb els articles 
1 20 i 1 2 I del Reglament, ha aprovat la segiien t 

RESOLUCI~ 

estengui les seves funcions assessores i consultives a tots 
els Arnbits de la problemitica econbmica i social. 

Abans del 3 1 de desembre de 198 I el Consell Exe- 
cutiu fara efectiva la representacib de les organitzacions 
empresarials i de les centrals sindicals representatives en el 
control de la gestii, deis organismes relacionats amb les re- 
lacions sindicals, laborals i de la seguretat social. 

EI Consell Executiu fara totes les gestions neces- 
saries per tal que sigui efectiva la cornpethcia sobre de- 
senvolupament i execució a Catalunya. dels plans esta- 
blerts per 1’EEstat per a la reestructuracio de sectors in- 
dustrials, prevista en I’articie 12.1.3 de Estatut de Cata- 
lunya. 

4. Abans del 3 I de juliol d’enguany el Consell Execu- 
tiu dictara les normes necessaries per a completar el que 
estableixen els Decrets de 17 de marc de 1980,2 1 d’octu- 
bre de 1980 i 2 de maig de I98 i sobre constitució i funcio- 
nament de la Comissió lnterdepartarnental d’Aj uda per a 
la Reconversi6 Industrial a Catalunya (CARIC), en el 
sentit que l’actuació de l’esmentada Comissió hterdepar- 
tarnental hagi de comportar la previa presentació per part 
de les empreses que iniciin expedient davant d’aquesta 
d’un document subscrit per la representacio d’aquelles i 
pels respectius comites d’empresa o delegats de personal 
en el qual consti explícitament si es produiran o no aco- 
miadaments a conseqikncia de la reconversió, la reestruc- 
turac% o la viabilitat plantejades. 

El Consell Executiu presentari al Parlament un 
Projecte de Llei de Creacio d’wn Fons per al Foment de 
I’Ocupacib a Catalunya. 

2. 

3, 

5. 

I 

1 .  Per tal de canalitzar les relacions de I’Administra- 
ció de la Generalitat amb Ies centrals sindicals i les orga- 
nitzacions empresarials representatives, el C onsell Execu- 
tiu promoura la unificació en un bnic organisme que, sota 
els criteris de representacio de l’actual Consell de Treball, 

1 .  Ei Parlament reitera l’acocd contingut en la resoh- 
cib onzena aprovada el 2 $’octubre de 1980 per ques t a  
Cambra i mana al Consell Executiu que faci totes Ics ges- 
tions necessaries perquk abans del 3 1  de desembre d’en- 
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guany siguin traspassats a la Generalitat de Catalunya: 
a) Els serveis consegüents a les actuals cornpetencies 

de les Delegacions del Ministeri de Treball de Catalunya 
en matiria d’cxpeclients de rcgulacib de F’ocupacib. 

b) Ida gestio de l’hstitut Nacional de I’Ocupacib a Ca- 
talunya (INEM). 

c) La gestii, del Fons de Garantia Salarial. 
d) La gestió del Fons Nacional de Proteccib al Treball. 
e) La Inspecció de Tsehali dc Catalunya. 
2, El Parlament constata que hi ha pendenis de 

compliment les resolucions aprovades pcr aquesta 
Cambra, núm. I2 de la sessio del 2 d’nctubre de 1980 i les 
resolucions nÚms. 2, 1 i .2, J2. I ,  12.2, 12.4, i I 3 de la ses- 
si6 de 1’1 I de novembre de 1980. En aquest sentit, acorda 
que el Consell Executiu les compleixi abans del 3 1 de de- 
sembre d’cnguany. 

1. D’acord amb all0 que preveu I’article 83.2 i 3 de la 
Llei 8/19XO, dei 10 de marq, de 1’Estatut dels Treballa- 
dors, en el marc d’alid, establert en 1’Acord Nacional sobre 
Ocupacib del 9 de juny de 198 I i en la perspectiva d’apro- 
fundir i completar l’acord subscrit a Catalunya per la 

Unib General de Treballadors de Catalunya i el Foment 
del TrcbaEl Nacional, el Consell Executiu promouri la 
concertacib sobre í’ocupacib entre les ccntrals sindicals, 
Ics organitzacions empresarials i 1’AdministraciÓ de la Ge- 
neralitat, mitjanqant l’aportació dels compromisos de po- 
litica econcimica i social que el Consell Executiu hagi de 
prendre per tal dc fer efcctius els objectius de lluita contra 
l’ntur de In concertacib. 

Si s’assolia aquesta concertacib, el Consell Execu- 
tiu proposari a les parts negociadores la constitució d’una 
Comissió dc seguiment que vctllara perquk la dita concer- 
tació es compleixi i perque es facin efectius aquells aspec- 
tes dc I’ANE aplicables a Catalunya. 

Igualment cl Parlament acorda que, trimestral- 
ment, el Consell Executiu informi la Comissió de Poíítica 
Social del nivell de compliment a Catalunya tant de la con- 
certacib que pugui establir-se com de l’aplicacib de I’ANE 
en aquells aspcctes que són de la compethcia de la 
Generalitat. 

2. 

3. 

Palau del Parlament, 29 de juny de 198 I 

El Secretari Quart 
Ramon Espasa 

Ei President del Parlament 
Heri bcr t R arrera 

RESOLUCI6 NÚM. 22/I SOBRE L’ESTAT ACTUAL DE L’OBRA 1 DE LES INSTALLACIONS 
DE LA CENTRAL NUCLEAR WAASC6 EN RELACI6 AMB LA LLICfiNCIA 

CONCEDIDA I LES NORMES VIGENTS EN MATERM DE SEGURETAT NUCLEAR 

APROVADA PEL PLE DEI, PARLAMENT EN SESSI0 TINGUDA 
EL DIA 30 DE JUNY DE I981 

PRESiDENCM DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all6 que disposa I’articIe 89.2 
del Reglament, s’ordena de publicar en el Bulllcti Qjr‘cinl 
del hrlarnent dc Catalunya la Kesolució tizirn. 2211 sobre 
i’estat actual de l’obra i de les instwl-lacioiis de la Central 
Nuclear d’As& en rclaci6 amb la llicencia concedida i Ics 
normes vigents en matkrin de seguretat nuclear, aprovada 
pel Ple del Parlanicnt en sessi6 tinguda el dia 30 de juny  dc 
1981. 

Palau del Parlament, 30 cfe j uny  cle 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PLE DEL, PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de juny 
de I98 1 ,  ha debatut el Dictamen de la Comissió d’hvcsti- 
gacib sobre la Central Nuclear d’Ascb, i les Propostes de 

Conclusió no acceptadcs per la Comissió que els Grups 
parlamentaris han volgut sostenir en el Ple. 

Finalment, recollint les modificacions aprovades, el Ple 
del Parlament, d’acord amb all6 que estableix I’article 
48.3 del Reglament, ha aprovat les següents 

CONCLUSIONS 

1 .  SORKE LA SEGURETAT DE LA 
CENTRAL NUCLEAR ü ’ A K 6  

I .I Inundmions 
La maxima inundació previsible provocaria que les 

Centrals Nuclcars d’Asc6 cleixessin de funcionar, ja que 
les instal.lacions dc bombeig convencionals quedarien nc- 
gadcs, perir no comprometria Ilur seguretat, atks que ics 
centrals mantindrien la capacitat per arribar a l’anome- 
nada <<parada segura)}, ja que els equips relacionats amb 
la seguretat estan situats per damunt del nivell mhxim que 
pot assolir l’aigua de 1’Ebre. 
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Conclusib niim. 2 

I .2. Sismologia 
El valor de les intensitats calculades per al sisme basic 

de funcionament i per al sisme de ({parada segura)), els va- 
lors assignats a les acceleracions maximes i a I’espectre 
considerat de les Centrals Nuclears d’AscÓ, son raona- 
bles, ja que entren dins la normativa americana, que és la 
preceptiva en aquest cas, 

L’emplqament de les Centrals Nuclears d’Ascb per- 
tany a una de les zones tcctbniques més tranquil4es de Ca- 
talunya. 

Així mateix, i tenint en compte la incertesa de les dades 
sisrnolbgiques actualment existents a Catalunya i la neces- 
sitat d’una vigilancia sismica continuada, la Comissió 
considera convenient la creacib d’una xarxa d’observació 
sismica repartida per tot el territori catali. 

Conclusió niim, 3 

2. I .  Expansió i moviment del terreny 
La Central Nuclear Asc6 X no te cap problema d’expan- 

sib ni de moviment del terreny. 
Mentre el terreny on s’ha installat la Central Nuclear 

Asc6 TX no estigui estabilitzat o en curs d’estabititzacib, 
seria perillh procedir a la carrega de material radioactiu 
de la dita Central. Caldria, doncs, coneixer exactament la 
seva situacio i evolucib des d’aquest punt de vista abans 
que cs procedis a aquesta fase d’engegada. És per aixb que 
es considera convenient que el Consell Executiu estigui al 
corrent de tota la informació peribdica dels moviments de 
la Central Nuclear Ascó 11 que es vagi obtenint, a través 
del coneixement de tots els informes que preceptivament 
la. Propietat ha d’enviar a la JEN, especialnient aquells que 
facin referkncia als equips relacionats amb l’edifici de con- 
teniment, les canonades que es comuniquen entre edificis i 
la fatiga a quk, desprbs de I’aixecarnent, poden haver estat 
sotmesos determinats elements estructurals. 

Conclusió num, 4 

2.2. Qualitat 
Les explicacions que sobre el control de la qualitat han 

donat la JEN, la Propietat i l’empresa Westinghouse, han 
estat satisfactories, tant sobre els aspectes generals, corn 
shn fa. normativa aplicable, el control de la qualitat, la ca- 
pacitat d’aplicació de les normes i la responsabilitat d’a- 
questa aplicació, com sobre aspectes especifics, com sbn 
f’obra civil de l’edifici de contencib, la construccib de la 
base del reactor, !a d’algunes vilvutes i la de les soldadures 
en les canonades del circuit primari. 

Tanmateix, les proves finals de funcionament hauran de 
donar l’índex definitiu del nivell de qualitd de disseny, de 
la construccib i del muntatge. 

Per aixo es considera convenient que el Consell Execu- 
tiu segueixi, en intima collabaraci6 amb la JEN, la prova 
final d’estanqueiitat dels edificis de conteniment, atesa la 
importdncia primordial que per a la seguretat de les 
centrals tenen aquests edificis, així com, i en relacib amb la 

qüestió dels cabies, que s’incorporin en ei Projecte totes 
aquelles modificacions que quedin contemplades en l’in- 
forme que esta fent la JEN del document ({Analisis del 
riesgo de incendiom) que ha elaborat la Propietat, amb la 
finalitat de complir l’liltima normativa vigent. 

Conclusib núm. 5 

2.3. Central de referincia 
No hi ha cap indici que l’eleccib de North Anna corn a 

central de referincia sigui una mala tria des del punt de 
vista de la seguretat d’operacib de les Centrals Nuclears 
d’ Ascó, 

Canclusio núm. 6 

3. ?. Nivell de radioactivitaí, cmtrol i vigildmia arnhien- 
tai radioldgiea 

El limit imposat pel Ministeri d’hdústria i Energia a 
les Centrals Nuclears d’Asc6 es pot considerar corn a cor- 
recte, ja que significa sols un augment del 5% sobre la ra- 
diacio natural de la zona i resta molt per sota de les dosis 
anuals acceptades internacionalment. 

La Comissi0 considera que el manteniment d’aquest 
limit és essencial per a la zona. 

Tot i que la regulació d’un programa permanent dc 
control radiolbgic ambiental és cornpetimcia de 1’Admi- 
nistracih Central de l’Estai, i especialment del Consell de 
Segurctat Nuclear, es considera convenient que la Gene- 
ralitat estigui puntualment informada dels resultats que es 
vagin obtenint, sens perjudici que, en la mesura de les se- 
ves possibilitats, porti a terme un programa de control ra- 
diologic ambiental en la zona potencialment influi’da per 
les Centrals Nuclears d’AscÓ. 

Així mateix, per a una millor garantia de la seguretat 
ambiental i de la salut de la poblacio externa a les 
instalkcions de ies Centrals Nuclears d’Asc6, es reco- 
mana I’elaboració i la posada en prictica d’un Pla de Pre- 
venci6 medio-ambiental, segons la incumbkncia de la Co- 
missió Merdepartarnental del Medi Ambient de la Gene- 
ralitat. Aquest Pla cal que estigui integrat dins d’un ((Pla 
de Proteccib Mkdio-Ambiental de C atalunyan, amb I’au- 
toritat i la capacitat per a coordinar mitjans de prevencib, 
recursos de protecció, salvament i socorrisme de diversos 
organismes, ultra els mitjans propis. 

GonclusiO núm. 7 

3.2. Efectes ambientals en el riu 
Les preocupacions que hi ha hagut pel que fa a l’im- 

pacte que el funcionament de les Centrals tindri en el riu 
queden disrninuides notablement per les condicions que el 
MOP ha decretat sobre el control radiolbgic i tkrmic del 
canal de descirrega de les CentraIs Nuclears d’AscÓ, així 
com pel fet que la Propietat ha declarat que instalkra el 
control terrnic de temperatura, no pas a 4 o 5 km per sota 
del vessament d’aigües, com se li exigia, sinó molt més a 
prop de la Central, concretament al Pont d’AscÓ. 
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D’altrn banda, queda clar que qualsevol increment de 
temperatura que fos superior al que ei Ministeri d’Obrcs 
Publiques ha imposat i que no pugui ésser corregit mit-jan- 
qant la capacitat dc refrigeració de les torres ha de provo- 
car una baixa immediata de la potencia amb que les 
Centrals treballin en aquell moment. 

Conclusió núm. 8 

3.3. Efectes ambientals produils per les rmdíjicacions en 
el sistema de refrigcracio’ 

Atks ?’estudi titulat ({Avaluacib dels efectes ambientals 
del sistema dc refrigeració)} fet per I’Institut de Tkcniques 
Energetiques dc I’ETS d’Enginyers Industrials de Barce- 
lona, es pensa que, quant a boires, aparició de gla9 i incre- 
ment de pluges, les previsions poden ésser considerades 
com a tranquil-litzadores, ja que se’n dedueix que Ia varia- 
cib que pot experimentar el microclima de la zona, amb in- 
cidhncia en l’agricultura, fa circulacib, etc., seri practica- 
ment molt baixa. 

Conclusio num. 9 

4. I ,  Residus i reprocessament 
En el cas que la decisió de I’AdministraciÓ Central so- 

bre la destinacib final dels residus d’aita activitat de les 
centrals nuclears d’Espanya, ja siguin per a seprocessa- 
ment o bk per a emmagatzematge definitiu, es retard& fins 
al punt que s’arribés a la saturació de la piscina, no pot 
esser permesa una nova carrega del reactor. 6s a dir, si 
s’arribava a aquest suposit tes Centrals d’Asc6 haurien de 
deixar de funcionar. 

Per aixo, cal apressar l’Administraci6 Central perqui 
en un termini raonable decideixi sobre la destinaciti final 
dels residus radioactius de les centrals nuclears. 

Conclusió nGm. 1 O 

4.2. Desmantellament de Ics Cenlrals 
El desmantellament de les Centrals Nuclears d’Asc0 

que es previst dintre de quaranta anys, es podria portar a 
terme Adhuc suposant que la tecnologia corresponent no 
hagués fet cap progrés en relacib amb el seu nivell actuat. 
Cal suposar, perb, que E’experiencia acumulada durant 
aquests quaranta anys fara més facil i segura l’operacio. 

Conclusió niim. 1 I 

5.1. Zona d’exclusid i distincies ml‘nirnes 
No sembla que hi hagi cap rai, que pugui fer pensar 

que ei radi de la zona d’exclusib hagi de sofrir un incre- 
ment sobre 750 metres, quan la Direccib General d’Ener- 
gia doni l’autoritzacio d’expletació. 

Caldria sol-licitar al Govern Central la fixaciti definitiva 
de l’area d’exclusiÓ i i’establiment de la zona vigilada en el 
termini mes breu possible. 

El seguiment d’aquestes dades es dura a terrnc des del 

Consell Executiu, de corn6 acord amb els Ajuntaments 
dels municipis afectats. 

ConcIusi6 nrim. 12 

5.2. Pia d’emergZncia 
L’existencia d’un Pla d’Emergincia Exterior, en previ- 

si0 de possibles accidents, ha d’ksser condicio prkvia indis- 
pensable per a l’autoritzacib de I’engegada de les Centrals 
Nuclears d’AscÓ. 

Aquest Pla d’Ernergkncia ha de contemplar: E’exis- 
tencin d’una xarxa viiria. i cornunicacional apta per a tina 
possible i rapida evacuacib; la necessitat d’una xarxa sani- 
taris de facil accks i arn b centres adequats per a Ea preven- 
cio i per al tractament a donar a les malalties derivades 
d’accidents nuclears; un sistema logistic agii i realista, i 
uns mitjans econ6mics aptes per a cobrir el cost de l’ope- 
ració. 

Tanmateix, caldri mantenir permanentment al dia 
aquest Pla i organitzar, fins i tot, unes sessions de proves, 
almenys cada cinc anys i, obviament, abans de l’engegada 
de Ics Centrals Nuclears d’Asco. 

Conclusió niim. 13 

5.3. Militaritzacií5 
Ei document legal bisic referent a la possible militarit- 

zació de la zona d’Ascb &s el Decret del i0 de febrer de 
1978 del Ministeri de Defensa, titulat d o n a  Militar de 
Costas y Fronteras, Reglamento de mnas e instalaciones 
de interés para la defensa nacionah, el qual és molt ampli 
quant a les instal4acions a quk podria ésser aplicat i forga 
excepciona1 en la seva utilitzacib, per la quai cosa hom no 
creu que pugui esser considerat motiu d’especia1 preocu- 
pacio per les persones que habiten en la zona d’influencia 
de les Centrafs Nuclears d’Ascb. 

ConcIusi6 nirm. 14 

Conegudes les alteracions i les inquietuds de les comu- 
nitats d’AscÓ i veines a aquesta població, causades per 
controvhies derivades de la instaMaci6 de la Central Nu- 
clear, hom considera necess Arla la realització d’un ((Pro- 
jecte d’Investigaci6 Social i d’AnaIisi Comunitarial), dut R 
terme per professionals del treball social de la salut 
pública, a fi de deduir l’impacte de la informació impartida 
entre la població, les possibles afeccions psico-socials i les 
variacions de satisfacció i qualitat de vida, amb el canvi 
operat en aquesta zona. 

Conelusi6 nhm. 15 

D’acord amb el que preveu la. Llei nhm. 15/198O, del 22 
d’abril, de creaci6 del Consell de Seguretat Nuclear, e1 
Parlament de Catalunya. creu convenient que el Consell 
Executiu de la Generalitat es posi en contacte amb 1’Ad- 
ministraci6 Central de 1’Estat i amb e1 Consell de Segure- 
tat NucIear a fi de desenvolupar el que preveu la Disposi- 
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ciÓ Addicional Tercera de la dita Llei, que faculta les Co- 
munitats Gutonomes a assolir l’exercici de funcions que 
la Llet atorga al Consell de Seguretat Nuclear. 

Conclusi6 mim. 16 

Es recomana que la Seguretat B asica, desenvolupada 
en I’Jnforme Final de Seguretat, els Programes de Funcio- 
nament i els Plans de Protecció Radiologica, sigui coordi- 
nada amb la Seguretat i Higiene del Treball i Formació del. 
Personal, i que s’hi asseguri la participació de: 

a) Treballadors (comitks de seguretat). 
b) Cos tkcnic de seguretat (tkcnics i metges d’empresa). 
c) Direcció i Administracio de les Centrals Nuclears- 

d) Organs de control de protecció. 
Empresa, i 

2. SOBRE LES LLICENCIES DE 
LA CENTRAL NUCLEAR D’ASCO 

ConcIusi6 num. 1 

Tant la Central Nuclear d’Asc6 1 com la d’Ascb II gau- 
deixen de tots els permisos estatals necessaris perquk si- 
guin constru‘ides. 

La Central d’AscÓ I te concedida la Ilickncia municipal. 

Conclusió núm. 2 

Quant a la Central d’Ascb 11, els acords municipals de 
suspensio quedaren sense efccte per la sentencia del 24 de 
gener de 1980 i els actes del 22 i el 24 de gener de 1980 
que ordenen que 1’Ajuntament expedeixi la llickncia. 

La Propietat construeix legalment les dues Centrals 
mentre les esmentades resolucions no siguin revocades per 
instincies superiors. 

Conclusib núm. 3 

Ates que aquestes qüestions romanen sub iudice i 
tenint en compte el principi constitucional de separacio 
entre el poder legislatiu i el poder judicial, la Comissió 
d’lnvcstigació &s obligada a abstenir-se de formular co- 
mentaris respecte al contingut de les resolucions judicials 
recaigudes fins ara. 

Conclusib nrim. 4 

La j urisdiccib contenciosa administrativa ks l’linica que 
és capacitada per la Llei per a decidir sobre la legalitat dels 
actes administratius i, per tant, YAdministraciÓ ks obli- 
gada a complir les seves decisions en els seus termes 
cxactes. 

ConcIusi6 nlim. 5 

Ateses les insuficiencies de la legislacio relativa a asse- 
gurances de responsabilitat nuclear, el Parlament reco- 
mana al Consell Executiu la realització &un informe 
tkcnic que avalui els costos directes i indirectes del mRxim 
accident previsible, en funcib de l’entorn de les Centrals 
Nuclears d’Asc6. 

Aquest informe haura de servir de base per a una pro- 
pasta de modificacib de la legislacio aplicable i molt espe- 
cialment d’allb que estableix el Decret del 7 de novembre 
de 1968, que vingui a cobrir els buits existents en aquesta, 
que tendeixi a reduir progressivament la subsidiarietat de 
1’Estat en aquesta matkria i a adequar la cobertura del risc 
per la Propietat a les quantitats resultants de l’esmentat in- 
forme tkcnic. 

Palau del Parlament, 30 de juny de 198 1 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Heribert Barrera 

RESOLUCI~  NÚM. z3/1 SOBRE EL PLA D’ACTUACI~ ESPECIAL, 
i URGENT PER A SOLUCIONAR ELS PROBLEMES D’ENSENYAMENT A 

SANTA COLOMA DE GRAMENET 

APROVADA PER LA COMISSI6 DE POLhICA CULTURAL EN SESSI0 
TINGUDA EL DIA 1 DE JULIOL DE 1981 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT aprovada per in Comissi6 de Política Cultural en sessió 
tinguda el dia 1 de juíiol de 1 Y 8 I .  

Palau del Parlament, 1 de juliol de 198 1 

Heribert H arrer a 
President del Parlament de Catalunya 

Per donar compliment a ai10 que disposa I’article 89.2 
dei Reglament, s’ordena de publicar en el Butlleti Oficial 
del Paslamenl de Catalunya la Resolució núm. 23/1, so- 
bre el Pla d’actuacib especial i urgent per a solucionat els 
problemes d’ensenyament a Santa Coloma de Gramenet, 
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A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Comissió Permanent Legislativa de Política Cultu- 
ral, en sessi6 tinguda el dia 1 de juliol de 198 I ,  ha estudiat 
conjuntament els textos de les Proposicions no de Llei pre- 
sentades pel Grup Socialista i pel Grup parlamentari del 
Partit Socialista Unificat de Catalunya sobre ei Pla d’ac- 
tuació especial i urgent per a solucionar els pcoblcmes 
d’ensenyament a Santa Coloma de Gramenet i les csrne- 
nes presentades. 

Finalrncnt, d’acord amb l’article I30 del Reglament, ha 
aprovat la següent 

PROPOSICIU NO DE LLEI 

EI Parlament de Catalunya insta el ConseIl Executiu 
per tal que: 
- Estableixi un Pla d’actuacib especial i urgent que, 

dins els limits de les passibilitats pressupostiries disponi- 

bles, permeti solucionar els problemes de l’escolarització, 
els equipaments i els transports escolars en els nivells edu- 
catius obligatoris a Santa Coloma de Gramenet, i que, al- 
hora, procuri millorar la qualitat de I’ensenyament i man- 
tenir l’actual índex d’escolarització en eh nivells no obliga- 
toris per al curs 198 1/82. 
- Es faci un estudi de les poblacions on es produeixin 

circumstancies semblants i les inclogui dins el Pla Especial 
d’ActuaciÓ Urgent en un termini de sis mesos a partir de 
I’aprovació d’aquesta Proposicib no de Llei. 
- Per a la realitzacib d’aquest Pla Especial, i en tot all0 

que superi les actuals disponibilitats pressupost iries, uti- 
litzi les possibilitats de financament procedents de í’Emis- 
si6 de Deute Públic quant a la part ja reservada a 
Enseny amen t. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de I98 i 

EI Secretari 
Felip Lorda i Alaiz 

El President de la Comissi6 
Xavier Folch i Recasens 

RESOLUCI6 NUM, 24/1 SOBRE ELS CRITERIS 

B’ENSENYAMENT GENERAL R h C  
A ESTABLIR PER A L’ADJUDICAC16 DE PLACES ALS PROFESSORS 

APROVADA PER LA COMISSIÓ DE POLITICA CULTURAL EN SESSIÓ 
TiNGUDA EL DIA 1 DE JULIOI, DE 1981 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all0 que disposa l’article 89.2 
del Reglament, s’ordena de publicar en el Butlletí 03cial 
del Parlament de Catalunya la Resolucio num. 24/1, so- 
bre els criteris a establir per a I’adjudicacib de places als 
professors d’enseny ament general hasic, aprovada per la 
Comissió de Politica Cultural en sessib tinguda cl dia 1 de 
juliol de 198 1. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Comissit, Permanent Legislativa de Politica Cultu- 
ral, en sessió tinguda el dia 1 de juliol de 198 1, ha estudiat 
el text de la Proposició no de Llei presentada pel Grup par- 
lamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya SQ- 

bre els criteris a establir per a l’adjudicacib de places als 
professors d’cnsenyament general basic (publicat al 
BOPC, 37,2043, amb el títol de Proposici6 no de Llei so- 
bre les Transferkncies de Serveis Educatius, Reg. 2538) i 
les esmenes presentades. 

Finalment, d’acord amb l’article 130 del Reglament, ha 
aprovat la següent 

PROPOSICIb NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu 
per tal que: 

E. Tot respectant e1 dret dels propietaris o titulars de- 
finitius, reconegut en el Concurs General de Trasllats, 
1’AdministraciÓ apliqui les normes que ja té establertes 
així com els criteris que es puguin deduir d’aquesta Propo- 
sició no de Llei per tal d’assegurar que el personal adjudi- 
cat al centre respongui a les necessitats pedagogiques (ci- 
cle i especialitat) i de normalitzaci6 del catali, així com 
per tal d’evitar la mobilitat innecessaria del professorat, si- 
gui quina sigui la seva situació administrativa. 

I .  I .  En les localitats on el nombre de propietaris o titu- 
lars definitius de nova destinacib sigui inferior al de places 
reals -6s plaqa real tota plaqa no ocupada per un profes- 
sor, sigui quina sigui la seva situació administrativa-, s’e- 
viti el desplaqament de propietaris provisionals i interins, 
llevat que aquests ho haguessin demanat voluntariament o 
així ho requerissin les necessitats pedagogiques del centre 
en els nivells de preescolar i d’educaci6 especial. 

2.2. A fi de respectar el que diu l’apartat 1, es procuri 
que sigui desplacat per propietaris o titulars definitius el 
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minim nombre possible de professors interins o contrac- 
tats, aixi com de propietaris provisionals, si s3escau. 

1.3. L’adjudicació de places de professors propietaris 
provisionals, interins o contractats es faci tenint en 
compte els criteris de l’apartat 1. En tot cas, es procurara 
assegurar que les places d’educació pe-escolar, i d’educa- 
ció especial, aixi com les de segona etapa --on es pugui-, 
es cobreixin en funcí6 de les necessitats dels Centres, i que 
s’hi mantinguin els professors que hagin demostrat pro- 
vada eficacia com a mestres de les esmentades unitats. 
Aquesta eficacia es comprovara mitjangant un acord del 
claustre, certificat pel Director amb el vist-i-plau de 
l’inspector de zona. 

Ham adjudicara la resta de places a professors que tin- 
guin la titulació Corresponent a les especialitats requeri- 
des, i, si encara quedaven places d’aquests nivells per co- 
brir, aquestes seran adjudicades segons les solkituds i 
preferkncies dels professors sense pIa~a, tenint en compte 
f’ordre de prelacib de llur situació administrativa i la con- 
venikncia d’assegurar la continujit at dels equips docents. 

Es faciliti la informacio necessaria ab professors 
que participin en la provisió de places, a fi d’assegurar el 
que estableix I’apartat 1. 

2. 

3. Els Ajuntaments colkiborin amb el Departament 
d’Ensenyament en tot alli, que els correspongui en les tas- 
ques d’adscripcib de professors, respectant els criteris ja 
vigents i el que estableix aquesta Proposició no de Llei, 
així corn en totes aquelles altres necessaries per al comen- 
Fament del curs. 

Sestableixi un calendari que hauri  de garantir, 
abans del dia 10 d’agost, la fixació del professorat en els 
centres a fi que els mestres coneguin la tasca pedagogica 
que hauran de desenvolupar durant ei curs vinent. 

El darrer trimestre d’aquest any el Departament 
d’Ensenyament faciliti a la Comissió de Politica Cultural 
d’aquest Parlament la documentacio suficient relativa a 
les caracteristiques de les places docents -dotades, de 
nova creacio, d’interinatge, etc.- així com del professorat, 
a fi de poder contribuir a la Iegisiacib sobre el nou sistema 
d’adjudicacib de places de professorat en el sector public a 
Catalunya. 

4. 

5 .  

Palau del Parlament, 1 de juliol de 198 1 

El Secretari 
Felip Lorda. i Alaiz 

El President de la Comissió 
Xavier Falch i Recasens 

b) Mocions 

MOC16 NOM. 9/l SOBRE EL RETORN DE PATRIMONI COOPERATIU 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EN SESSId TINGUDA 
EL DIA 25 DE JUNY DE 198 1 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all0 que estableix l’article 89.2 
del Reglament, s’ordena de publicar en el Rutlrleti OJiciaZ 
del Parlament de Catalunya la moció subsegiient a la 
interpellacib al Consdl Executiu sabre el retorn del patri- 
moni cooperatiu, aprovada pel Ple del Parlament en sessió 
tinguda el dia 25 de juny de i98 1. 

Palau del Parlament, 25 de juny de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 25 de juny 
de 198 I, ha debatut la moc% subsegüent a’la interpel4aciÓ 
al Consell Executiu sobre el retorn del patrimoni coopera- 
tiu, presentada pel Grup parlamentari del PSUC, i les es- 
menes presentades. 

Finalment, recollint les modificacions aprovades, el Ple 
del Parlament, d’acord amb atlo que estableixen els arti- 
cles 125 i 130 del Reglament, ha aprovat la segiient 

MOC10 

El Parlament de Catalunya acorda que el Conseller de 
Treball de la Generalitat continui‘ les gestions per al retorn 
del patrimoni cooperatiu. En aquest sentit, acorda de re- 
comanar l’inici de negociacions per a la cessió d’Ús als 
cooperadors, en aquells casos en que sigui possible, per 
part dels actuals posseidors d’aquell patrimoni, tot espe- 
rant la 13ci que ha de permetre’n el retorn amb tots els efec- 
tes legals. El Conseller inforrnara de les seves gestions a la 
Comissió de Política Social d’aquest Parlament. 

EI Ple del Parlament, fent us d’all6 que es preveu en I’aar- 
ticle 34.3 de l’Estatut, acorda de sol4icitar del Consell de 
Ministres del Govern de I’Estat el compliment de la mocio 
aprovada per les Corts Generals el dia 18 d’octubre de 
1978 en relacio amb l’obligació de presentar un projecte 
de liei sobre el retorn del patrimoni cooperatiu, sens perju- 
dici d ’ d b  que preveu I’article 34.2 de 1’Estatut de 
Catalunya. 

Palau del Parlament, 25 de juny de 198 1 

El Secretari Segon El President del Parlament 
Felip Lorda Heribert Barrera 
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M O C I ~  NUM. i a / ~  SOBRE L’EQUIPARACI~ DE LES TARIFES TELEF~NPQUES 
D’EXTRARADI AMB LES TARIFES TELEF~NIQUES URBANES 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EN SESSI6 TINGUDA 
EL DlA 25 DE JUNY DE i981 

PRESTDGNCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all6 que estableix I’article 89.2 
del Reglament, s’ordcna de publicar en el Rutlletl‘ Oficial 
del Parlament de Catalunya la rnocib subsegüent n la 
intcrpel-laci6 a1 Consell Executiu sobre i’equiparacib de les 
tarifes telefbniques d’extraradi amb les tarifes telefoniques 
urbanes, apruvada pcl Ple del Parlament en sessio tinguda 
el dia 25 de juny de I98 I .  

Palau del Parlamcnt, 25 de juny de I98 1 

Heribert Marrera 
President del Parlament de Catalunya 

foniques d’extraradi arn b les tarifes telefbniques urbanes, i 
Ics esmenes presentades. 

Finalment, recollint les modificacions aprovades, el Ple 
dei Parlament, d’acord amb all0 que estableixen cls arti- 
cles I25 i i 30 del Reglament, ha aprovat la següent 

MOC16 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu de 
la Generalitat perquc continui‘ les negociacions iniciades 
que permctin en un termini maxim de sis mesos de resoldre 
la. injusta situació provocada per l’aplicació de les tarifes 
telefbniques d’extraradi, que encareixen extraordinaria- 
ment el preu d’accés a un servei públic tan essencial com 
ks el telkfon a les arces rurals de Catalunya. 

PLE DEL PARLAMENT 
Palau del Parlament, 25 de juny de I98 1 

El Ple del: Parlament, en sessib tinguda ei dia 25 dejuny 
de 198 1, ha debatut la moció subsegüent a la interpel4acio 
al Consell Executiu sobre I’equiparacib de les tarifes tcle- 

El Secretari Tercer El President del Parlament 
Enric-Manuel Rimbau Heribert Barrera 

MOC16 NÚM. i i/I SOBRE EL CONVENi GENERALITAT/CAlXES D’ESTALVTS 

APROVADA PEL PLE DEL PARCAMENT EN SESSI6 TíNGUDA 
EL DIA 30 DE JUNY DE 198 1 

PRESIDf3NCTA DEL PARLAMENT 

Pcr donar compliment a all6 que estableix l’article 89.2 
del Reglament, s’ordena de publicar en el Butlkti OcJicial 
del Purlament de Catalunya Ia moció subsegüent a la 
interpeblació sobre el Conveni Generalitat-Caixes d’Es- 
talvis, aprovada pel Ple del Parlament en sessió tinguda 
el dia 30 de juny de 198 1. 

Palau del Parlament, 30 de juny de I98 1 

Heribert Rarrera 
President del Parlament de Catalunya 

PLE DEL PARLAMENT 

EI Ple del Parlament, en sessió tinguda ei dia 30 de juny 
de 198 1, ha debatut la moció subsegüent a la interpelhcib 
sobre el Conveni Generalitat-Caixes d’Estaívis, i les esme- 
nes presentades. 

Finalment, recollint les modificacions aprovades, el PIC 
del Pariament, d’acord amb all0 que estableixen ets arti- 
cles 125 i 130 del Reglament, ha aprovat la següent 

MOCTQ 

EI Parlament acorda: 
1 ,  Per tal de fomentar el finnnGament per les Caixes 

d’EstaEvis dels pressupostos d’inversió de les corporacions 
locals, el Consell Executiu acerdara amb les Caixes una 
xifra anual global amb caracter de mínim, que es distri- 
buira entre cada Caixa en funció del seu passiu. 

El Consell Executiu, d’acord amb la legislació vi- 
gent, escoltades les Associacions de corporacions locals, 
pubkara anualment les classes d’inversions locals que po- 
dran &ser computades amb carrec als coeficients d’inver- 
Sió obligatbria, referits als cridits de regulacib especial de 
les Caixes d’Estalvis. 

L’aprovació de les sol4eituds de crkdits que s’acu- 
Zlin al rkgim senyalat en el punt 2 serA comunicada pel 

2. 

3. 
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Consell Executiu scrnestralment a la Comissió d7Econo- 
mia, Finances i Pressupost del Parlament, 

Les corporacions locals i les Caixes, en el marc de 
la legislació vigent, gaudeixen d’autonomia per a contrac- 
tar qualsevol crbdit no contemplat en els punts anteriors. 

Els prkstecs s’instrumentaran rnitjanqant contrac- 
te de prhstecs intervingut per fedatari públic i signat per 
la corporació local i la Caixa de qui es tracti. 

El Consell Exccutiu tractari d’adequar el convcni 
vigent als criteris d’aquesta moció i ernprcndri els treballs 

4, 

5. 

6. 

necessaris pcrque els convenis d’exercicis successius res- 
ponguin als criteris que la informen. Els convenis succes- 
sius hauran de publicar-se en el Diari Qficitrl de la 
Geizeru litat. 

Palau dei Parlament, 30 de j u n y  de I98 1 

El Sccreiari Prinicr 
Ramon Camp i 8,ztaHa 

E1 President del Parlament 
Hcribcrt Rarrera 



1140 BUTLLETi OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nhm. 39 / 6 juliol 1981 
“_I 

B, PROJECTES DE LLEI 

PROJECTE DE LLEI DE C R E A C I ~  DE L’INSTITUT CATALA 
DE SERVEIS A LA JOVENTUD (Reg. 2345) 

TRAMlTACid 

PRESIDENCTA DEL PARLAMENT Politica Cultural, a la qual es tramet el text del dit 
Projecte. 

La Mesa del Parlament, d’acord amb I’article 92.2 del 
Reglamcnt, i escoltada la Junta de Portaveus, en sessib 
tinguda ei dia 2 1 de maig de 198 1 ’ ha acordat quc el Pro- 
jecte de Llei de Creacib de l’hstitut CatalA de Serveis a la 
Joventut (Reg. 2345), sigui tramitat per la Comissió de 

Palau del Parlament, 22 de maig de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

C. PRQBQSICIQNS DE LLEI 

PROPOSKIÓ DE LLEI SOBRE EL SERVEI DE SISMOLOGIA DE CATALUNYA (Rcg. 2332) 

TRAMIT DE PRESA EN C O N S ~ D E R A C I ~  

PLE DEL PARLAMENT Palau del Parlament, 26 dejuny de 198 1 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 dc juny  
de 198 i ,  d’acord amb I’articlc 105 del Reglament, ha de- 
batut la Proposició de Llei sobre el Servei de Sismologia 
de Catalunya, i ha acordat de prendre-la en consideracib 
per unariimitat dels presents. 

El Secretari Tercer 
Enric M anucl -R im b au 

El President del Parlament 
Heribert Barrera 

TERMINI DE PRESENTACio D’ESMENES 

PIRESIDENCIA DEL PARLAMENT es podran referir a I’articulat. Aquest termini finiri  el 
propvinent dia I7  de setembre de 198 I .  

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de 
juny de 198 1 ,  ha acordat d’obrir un termini de quinze dies 
habils per a presentar esmenes a la Proposiciú de Llei so- 
bre el Servei de Sismologia de Catalunya (Reg, 2332), les 
quals, d’acord amb I’articlc 105.5 del Reglament, només 

Palau de1 Parlament, 30 de juny de I98 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPQSICI6 DE LLEI DE NORMALITZAC16 LINGÜhTlCA A CATALUNYA 

TEXT DE LA PROPOSlCId ELABORAT PER LA PONENCIA DE LA COMISSld DE 
POL~TICG CULTURAL I VOTS PARTICULARS SOSTINGUTS PELS PONENTS 

PRESIDfiNCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a l’article 89-2 del Reglament, 
s’ordena de publicar en el Butlleti Oficial del Parlament 
de Catalunya e1 text de la. Proposicib de Llei de Normalit- 
zacib Lingiiistica a Catalunya, elaborat per ¡a Ponencia 
de la Comissi6 de Política Cultural, i els vots particulars 
sostinguts pels ponents. 

D’acord amb els articles 93 i 108,2 del Regiament, es fa 
avinent que els senyors Diputats i els Grups parlamentaris 
disposen d’un termini de quinze dies hibils, que finira el 
propvinent dia i 7 de setembre de 198 i, per a presentar-hi 
esmenes. 

Palau del Parlament, 30 de juny de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Ponencia de la Comissi6 de Politica Cultural, nome- 
nada el 16 d’octubre de 1980 i formada pels Diputats se- 
nyors Josep M. Ainaud de Lasarte i Joan Colomincs i 
Puig, en representacib de! Grup parlamentari de Conver- 
gkncia i Unió; dosi! González Navas i Marta A. Mata i 
Garriga, en representació del Grup Socialista; Teresa E. 
Calzada i Isern i Xavier Foich i Recasens, en representa- 
ció del Grup parlamentari del PSUC; Albert Planasde- 
munt i Gubert i Anton Cahellas i Ralcells, en representa- 
ció del Grup parlamentari de Centristes; MarGal Casano- 
vas i Guerri i Francesc Vicens i Giralt, en sepresentacio 
del Grup parlamentari d’Esquerra Republicana; i Fran- 
cisco Hidalgo Gómez, Diputat no adscrit, s’ha reunit al 
Palau del Parlament el dies 12, 19,26 i 28 de novembre, 3, 
5 ,  1 2 i  17dedesernbrede1980, 11, 13, 18 ,20 ,25 i27de  
febrer, 4, 6 i 25 de rnarq, 22 d’abril, 6, 8, 13, 14 i 20 de 
maig, 3, 10, 12 i 19 de juny de 198 1, per elaborar, d’acord 
amb I’article 108.2 del Reglament, la Proposició de Llei de 
Normalitzacib Lingüistica a Catalunya, la qual es repro- 
dueix juntament amb els vots particulars. 

Exposicib de motius 

La llengua catalana ha estat sempre la llengua propia de 
Catalunya, com a eina natural de comunicacib i com a 
símbol dhna unitat cultural amb profundes arrels histhri- 
ques. A més, ha estat el testimani de la fidelitat del poble 

catala envers la seva terra i la seva cultura específica. Fi- 
nalment, ha servit molt sovint d’instrument integrador, fa- 
cilitant la mks absoluta participació dels ciutadans de Ca- 
talunya en la nostra convivencia pacifica, amb total inde- 
pendincist de llur origen geografic. 

Forjada en el seu territori i compartida després amb 
altres terres, amb les quals forma una comunitat lin- 
giiistica que ha apostat al llarg deis segles una valuosa 
contribucib a la cultura, la llengua catalana es troba des de 
fa anys en una situaciu pecaria, caracteritzada principal- 
ment per l’escassa preskncia que ti! en els ambits d’k  
pbblic. 

Entre les causes i els condicionants d’aquesta situacio, 
hom en pot enumerar uns quants de decisius. En primer 
lloc, hi ha la pkrdua de I’oficialitat del catala fa dos segles i 
mig, arran dels decrets de Nova Planta, els quals imposa- 
ren el castelli corn a Únic idioma oficial, mesura que fou 
reforqada en ple segle XX amb les prohibicions i les perse- 
cucions contra la llengua i la cultura catalanes desferma- 
des a partir del 1939. En segon lloc, la implantacio, a mit- 
jan segle XIX, de l’ensenyament obligatori comporta que 
el catali fos bandejat de les escoles de Catalunya, en les 
quals fins al 1978 i llevat d’alguns curts períodes, només 
s’enseny a preceptivament el castellh i en castella. En ter- 
cer lloc, l’establiment a Catalunya de grans contingents 
immigratoris en bona part castellanoparlants s’ha produyt 
durant molts anys sense que Catalunya pogués oferir-]os 
estructures socio-economiques, urbanístiques, escolars i 
d’altra mena que els haurien permes una incorporacib i 
una aportació plenes a la societat catalana. I, finalment, 
I’aparieib dels moderns mitjans de comunicacib de massa 
en llengua castellana, entre els quals cal esmentar pel pa- 
pel preponderant la televisió, contribuí al bnndej ament 
gairebk total del catala de i’arnbit pliblic. 

Iniciada una etapa de convivkncia democratica i de re- 
coneixement de la personaiitat dels pobles que integren 
]’Estat espanyol, la Constitució, en l’article 3.2, després 
d’haver establert que el castella es la llengua oficial de 1’Es- 
tat, la qual tots els espanyols tenen el deure de conkixer i el 
dret d’usar, diu que les altres llengiies de I’Estat espanyol 
han d’ésser també oficials en les respectives comunitats 
autonornes d’acord amb 1’Estatut de cadascuna, i a l’apar- 
tat 3 afirma que la riquesa de les diferents modalitats 13n- 
giiistiques d’Espanya ks un patrimoni cultural que ha 
d’ésser objecte d’un respecte i una proteccio especials. 

Més particularment l’article 3 de 1’Estatut d’Autonornia 
estableix la distincib segons la qual el catala és llengua 
prbpia de Catalunya i alhora llengua oficial i el castelli 
també d é s  llengiia oficial per tal corn ho k s  a tot I’Fstat es- 
panyol, A Catalunya, doncs, sota el regim de I’Estatut 
d’Autonomia hi ha una llengua prbpia i dues llengües ofi- 
cials; i la Generalitat ha de promoure i garantir I’equipara- 
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cib de totes dues. També corresponen a la Generalitat la 
competencia exclusiva en materia de cultura en general 
(art. 9.4) i la competkncia plena sobre l’cnsenyament (art. 
IS). 

El restabliment del catali en el lloc que li  correspon corn 
a llengua propia de Catalunya 6s u11 dret i un deure inalie- 
nables del poble catali, que han d’ésser respcctats i prote- 
gits per I’Adininistracio CIC I’Estat. 1 en aquest sentit cal es- 
tendre el seu coneixement, e11 cl si de la societat catalana, a 
tots els seus ciutadans, qualsevol que sigui la llengua que 
parlin habitualment. 

Per aixb és imprescindible una llei que es proposi de su- 
perar I’actuai desigualtat lingüistica i d’orientar la norma- 
litzacib de I’L‘IS de la Ilcngua catalana en tot cl territori de 
Catalunya i que ho faci bo i respectant la llibertat dcls ciu- 
tadans i amb  I’objcctiu que tots ells puguin arribar a la 
igualtat en l’cxercici del drct i del deure d’emprar i conei- 
xcr la llengua catalana i la llengua castcilana. En aquest 
sentit la present Llei garanteix l’us oficial d’ambdues Ilen- 
gües per tal d’assegurar a tots els ciutadans la participacio 
en In vida pública, posa com a objectiu de l’ensenyament 
el coneixement de totes dues flengües, les equilibra en els 
mitjans de cornunicaci6 social, eradica qualsevol discrimi- 
nació pcr motius Eingüistics i especifica les vies d’impuls 
institucional cn la normalització lingiiística a Catalunya, 

Titd Preliminar 

Article 1 

1 .  La present Llei t6 per finalitat el desenvolupament 
de l’article 3 de I’Estatut d’Autonomia de Catalunya, espe- 
ciaiment en tot all0 que concerneix la normalització de I’ús 
de la llengua catafana com a llengua propia i oficial de Ca- 
talunya. 
2. Dins el marc d’aquesta Llei, s’entén per normalit- 

zació de l’ús de la iiengua catalana el seu ple desenvolupa- 
ment en tots els Bmbits de la vida phblfca oficial o no oii- 
cial, incloent-hi la igualtat amb el castella, llengua tambe 
oficial a Catalunya. 

La Generalitat ha dc garantir I’hs normal i oficiai 
d’ambdós idiomes, prendre Ics mesures nccessaries per a 
assegurar que siguin coneguts i crear les condicions quc 
permetin d’arribar a llur igualtat plena quant als drets i als 
deures dels ciutadans de Catalunya. 

4. Aixi, dones, cls objectius d’aquesta Llei, atesa la 
situacib lingiiistica de Catalunya, s6n: 

a) Emparar i fomentar l’hs del catala per tots els ciuta- 
dans. 

b) Donar efectivitat a l’ús del catali en tots els ambits i 
en els poders públics. 

c) Normalitzar 1% dei catali en tots els mitjans de CQ- 

rnunicació social. 
d) Assegurar l’extensib del coneixement del catala. 

3, 

Article 2 

1 .  Els ciutadans de Catalunya tenen el dret de conei- 
xer i d’emprar la llengua catalana. 

2. Hom reconeix als ciutadans de Catalunya cls 
següents drets lingüístics fonamcntals: 

a) Dret a adrcqar-se en catala, de paraula i per cscrit, a 
t’Administraci6, als organismes públics i a les emprem 
pirbliques i privades. 

b) Dret ii expressar-se cn catali en qualsevol reunio. 
c)  Dret a rebre publicacions periodiques, programa- 

cions de ridio i de telcvisib i d’altres mitjans de comunica- 
cib cn catal fi. 

d) Drct a desenvolupar les activitats profcssionals, la- 
borals, politiques i sindicals en catala. 

e) Dret a rebre I’ensenyament en catala, 
í) Dret de tot consumidor o usuari a k e r  informat en 

catali i a esser atks quan s’expressa en catala. 

Article 3 

1. L’ris de la llengua castellana ha d’ésser garantit en 
eis termes previstos en la Constitucib i cn I’Estatut d’Auto- 
nornia i en les lleis que cls desenvolupin. L’ús de les altrcs 
llcngiies de I’Estat espanyol ha d’isser protegit. 

En cap cas ningu no pot &ser discriminat per rad, 
de la llengua oficial que cmpra. 

2. 

Article 4 

Quan actuaran a Catalunya, les persones juridiques no 
podran en cap cas aldegar ignorancia de la llengua cata- 
Ema, i R tots eis efectes es  considcrarA que s’hi podcn 
exprcssar . 

Article 5 

Els ciutadans de Catalunya poden adreqar-se als jutjats 
i als tribunals per a obtenir la protecció judicial del dret a 
emprar llur llengua. 

Ús oficial i públic 

Capital I 

Ús ling5stic en I’ain bit oficial i 
administratiu 

Article 6 

1, El catala ks la llengua. propia i oficial de la Genera- 
litat i de I’Adrninistracio territorial catalana, de l’kdmi- 
nistraci0 local i de les altres corporacions públiques de- 
pendents de la Generalitat. 

El castella, com a Hengua oficial de I’Estat, té ca- 
racter oficial a Catalunya i ha á’ésser usat pceceptivamcnt 
en els casos determinats per la llei. 

2. 



BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 39 / 6 juliol 1981 1143 

Article 7 

1 .  Les lleis que aprovar& el Parlament de Catalunya 
seran publicades en llengua catalana en el Diari Oficial de 
la Generalitat. El Parlament en fara la versib oficial caste- 
llana per a la publicació al Roletht Ocficia2 de! Esfado. En 
cas d’interpretació dubtosa, el text catala sera l’autentic. 

Les altres normes de la. Generalitat, les dels ens lo- 
cals de Catalunya, de les entitats públiques que depenguin 
d’aquefla o d’aquests i de les corporacions públiques do- 
miciliades a Catalunya s’han de publicar en llengua cata- 
lana en el Diari Oficial de la Generalitat. La publicació o 
la notificacib, quan s’escaigui, dels actes de les Admi- 
nistracions pGbliques esmentades s’han de fer tambe en 
catali, tenint sempre en compte alli, que preveuen el punt 
4 d’aquest article i I’article 8. 

La documentació de les actuacions administratives 
i els avisos, impresos i formularis de les entitats esmenta- 
des han d’esser redactats en catala. 

La publicació i la documentació, a criteri de I’auto- 
ritat pública de qui emanen, es faran també en llengua cas- 
tellana quan la realitat sociolingüística així ho requerira. 

2, 

3, 

4. 

Article 8 

1, Dins l ’hb i t  territorial de Catalunya qualsevol ciu- 
tadi tk dret a relacionar-se amb la Generalitat, amb I’Ad- 
ministració civil de I’Estat, amb I’Administracib local i 
amb les altres entitats públiques en la llengua oficial que 
esculli. 

2. En els expedients iniciats a instancia de part, si hi 
havia altres interessats i aixi ho soldicitaven, I’Administra- 
ció eis Iliurara en l’idioma demanat testimonianca dels 
particulars que els afectin. 

En els expedients iniciats d’ofici, qualsevol que si- 
gui fa llengua oficial que s’hi utiiitzi, I’AdministraciÓ ha de 
lliurar en i’idioma soi4citat els documents o les testimo- 
niances que els interessats requereixin. 

3. 

Article 9 

1. Dins I’ambit territorial de Catalunya els ciutadans 
poden utilitzar en les relacions amb 1’AdministraciÓ de 
justícia la llengua oficial que escolliran i no se’ls pot exigir 
cap mena de traduccib. 

Els escrits i els documents presentats en catal$ da- 
vant els tribunais i els jutjats radicats a Catalunya són ple- 
nament valids i eficaces. Son valides totes les actuacions 
judicials fetes en llengua catalana a Catalunya. 

La Generalitat ha de promoure9 d’acord amb els 
brgans competents, la normaiitzacib de I’us dei catali a 
I’AdministraciÓ de justícia a Catalunya i, en particular, en 
els processos que es resolguin fora de Catalunya. 

2. 

3. 

Article 10 

1. Els documents públics atorgats a Catalunya s’han 
de redactar en la llengua oficial que escolíira l’atorgz.int, o, 

si hi ha mks d’un atorgant, en la que aquests acordaran. Si 
no hi havia acord, el document sera redactat en versib ca- 
talana i castellana, 

En cas de discordanga interpretativa entre les dues 
versions lingüístiques, prevaldra la que consti documen- 
tada en primer lloc, llevat del cas que eis atorgants ho ha- 
guessin acordat altrament. 

2. 

Article 11 

1. En tots els registres públics radicats a Catalunya 
els assentaments s’han de fer en la llengua oficial en guk es 
redactat el document o es fa la manifestacib. Si el docu- 
ment és bilingüe, s’inscriura en la llengua que indicara qui 
el presenta al registre, 

Les certificacions que expedeixen els funcionaris 
dels registres han d’ksser fetes en la llengua en que s’ha 
efectuat la inscripció reprodui’cfa, excepte en tot all0 que 
no es transcripció literal de I’assentament, que ha d’ksser 
fet en la llengua emprada en la peticib. 

En cas de documents inscrits en doble versib lin- 
güística es poden obtenir certificacions en una sola de les 
dues versions, a voluntat del salkitant, 

2. 

3. 

Article 12 

1. 

2, 

Ets toponims de Catalunya, excepte els de la Vall 
#Aran, tenen com a unica forma oficial En catalana. 

Les noves denominacions dels municipis, així com 
les deIs llucs o nuclis urbans de nova creació i les motiva- 
des per agregacions o segregacions de municipis premis- 
tents, s’han d’establir respectant la toponimia i la tradició 
catalanes, 

Article 13 

La retolació de les concentracions urbanes i de les vies 
de comunicació urbanes i interurbanes que passen pel 
territori de Catalunya s’ha de fer en llengua catalana, sens 
pcrj udici de les normes internacionals que 1’Estat espanyol 
ha fet seves i de la conveniencia d’ampliar-ne la informa- 
cib, en casos particulars, en llengua castellana. 

De l’ambit public 

Article 14 

En tots els serveis de transport públic que tenr.: “origen 
a Catalunya els impresos, els avisos i les comunicxiotrs al 
public $han de fer bé íinicament en catal& o be en les 
dues llengües oficiais. 

http://l�atorgz.int
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Article 15 

En Ies relacions laborals les empreses i els altres orga- 
nismes han de redactar les comunicacions en catali o en 
Ics dues llengües oficials, segons que ho disposin. 

Articlc 16 

Les empreses de caracter public han de garantir que els 
empleats que tenen relació directa amb el públic posscei- 
xen et coneixement del catal4 necessari per a atendre amb 
normalitat el servei que els k s  encomanat. 

Titol I1 

De I’ensenyament 

Article 17 

1 .  El catal& CQIII a llengua prbpia de Catalunya, és 
tambb la liengua prtjpia de l’ensenyament en tots els ni- 
vells educatius. Els infants tenen dret a rebre el primer en- 
senyament en la llengua materna, sigui el catala o el caste- 
I l i .  Per als alumnes de parla no cataiana que reben el pri- 
mer ensenyament en castella cal que 1’AdministraciÓ posi 
els mitjans per a fer efectius l’obligació de rebre l’ensenya- 
ment del catali i el dret a utilitzar-lo corn a vehicle d’apre- 
nentatge. 

L’ensenyament no universitari s’ha de fer normal- 
ment en Ilengua catalana, pero es fara en llengua caste- 
llana atenent la possibilitat d’opcio dels pares o els tutors 
dels alumnes i la situacib sociolingiiistica. 

La llengua. catalana i la castellana són materies 
d’ensenyttment obligatori en l’educacib preescolar i en l’e- 
ducacib general basica, en els ensenyaments mitjans i CII 
els pre-universitaris. 

Tots els infants de Catalunya, qualsevol que sigui 
llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han de po- 
der utilitzar normalment i correctament el catali i el caste- 
lla al final dels estudis basics. 

5 .  L‘AdministraciÓ ha de mirar d’evitar que els alum- 
nes siguin separats en centres diferents per raons de 
llengua. 

2. 

3. 

4. 

Article 18 

No es pot expedir el certificat de grau de l’ensenyament 
general basic a cap alumne que, havent comenqat aquest 
ensenyament desprks de publicada la present Llei, no 
acrediti en acabar-lo que tk un coneixement suficient del 
catala i del castella. 

Tanmateix, I’acreditament del coneixement del catali 
podra no &ser exigit en el cas d’alumnes que hagin estat 
dispensats d’aprendre’l durant l’enseny ament o una part 
d’aquest, o que hagin cursat I’ensenyament general basic 
fora del territori de parla catalana, en les circumstancies 
que el Consell Executiu establirii per reglament. 

Article 19 

1 .  En cls centres d’ensenyament superior els profes- 
sors i els alumnes tenen dret SE cxpressar-se en cada cas, de 
paraula Q per escrit, en la llengua. oficial que prefereixin. 

Les universitats catalanes han d’oferir cursos per a 
assegurar la comprensió de la llengua catalana als alum- 
nes i als professors que encara no I’entenen. 

2. 

Article 20 

1. En la programació de cursos de formació perma- 
nent d’aadults k s  preceptiu l’ensenyament del catala i del 
castelli. 

2. En els cursos d’ensenyaments especialitzats en qu& 
s’enseny a llengua és preceptiu l’ensenyament de Ses dues 
llengües oficial s. 

En els centres d’ensenyaments especialitzats de- 
pendents de la Generalitat en quk no s’ensenya llengua 
s’han d’oferir cursos de llengua catalana als alumnes que 
en tinguin un coneixement insuficient. 

3. 

Article 2 1 

Tots els professors han de coneixer les dues llengües ofi- 
cials d’acord amb les exigkncies de llur tasca docent. 

Els centres i cursos de formació del professorat han d’c- 
laborar llurs plans d’estudi de manera que s’assoleixi la 
plena capacitacio en llengua catalana i castellana dels do- 
cents, cadascun d’ells d’acord amb les exigkncies de En 
propia especialitat. 

ArticIe 22 

La llei reguladora de l’accés al professorat ha d’cstablir 
els mecanismes i les condicions necessaries per a donar 
compliment a I’article anterior. 

Article 23 

Els centres d’ensenyament han de fer de la tlengua cata- 
lana vehicle d’expressib normal, tant en les activitats inter- 
nes, incloent-hi les de carkcter administratiu, com en les de 
projeccio extern a. 

Titol IJI 

Dels mitjans de cornunicaci6 

Articte 24 

La Generalitat ha de promoure la llengua i la cultura 
catalanes en els mitjans de comunicacib propis a quk fa re- 
ferencia l’article 16-3 de 1’Estatut d’Autonomia de Catalu- 
nya. La llengua normalment emprada hi ha d&er la 
cataiana. 
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Article 25 

En el marc del que estableix l’artide 16.2 de YEstatut 
d’Autonomia de Catalunya, la Generalitat podri  subven- 
cionar les publicacions peribdiques redactades en catali 
mentre subsistiran les condicions desfavorables que n’a- 
fecten la producció i la difusih, sense discriminacid! i dins 
les previsions pressupostaries. 

Article 26 

La Generalitat imputsara la normalitzacib lingiiistica 
en els centres emissors de RTVE a Catalunya, fins que no 
s’hi haura assolit una preskncia adequada del catala com a 
llengua prbpia de Catalunya. 

Article 27 

La Generalitat ha d’impulsar la normalització del ca- 
tala en les emissores i pot subvencionar, amb el correspo- 
nent control parlamentari i la deguda previs% pressupos- 
taria, aquelles que acreditaran un increment no absorbible 
de costos ocasionats per la convers% lingiiistica total o 
parcial. 

Article 28 

1, La Generalitat ha de fomentar la produccio de ci- 
nema en catala amb mesures adequades, aixi com el do- 
blatge i la subtitulacib en catali de pelalicules no catalanes. 
Ces sales d’exhibicib poden gaudir d’un regim fiscal que 
estimuli la programació de cinema catala, aixi com de 
pel4icuIes doblades o subtitulades en catala. 

La Generalitat ha d’estirnufar cl teatre, els especta- 
cles i quaisevol altra manifestació cultural publica en Elen- 
gua catalana amb mesures semblants a les susdites. 

La Generalitat ha de contribuir al foment del llibre 
en catali amb mesures que en potencii’n la produccib edi- 
torial i la difusib, 

Totes les mesures que s’adoptaran per a fomentar 
aquests mitjans i altres que es puguin considerar s’hauran 
d’apficar amb criteris objectius, sense discriminacions i 
dins les previsions pressupostiuies. 

2. 

3. 

4. 

Article 29 

La Generalitat, amb el concurs de les associacions pro- 
fessionals i els centres docents corresponents, ha de vetllar 
per l’adequada formació lingiiistica i cultural dels profes- 
sionals dels mitjans de comunicacio, a fi que puguin de- 
senvolupar llur tasca amb un domini correcte de la llengua 
catalana i un coneixement suficient de la cultura propia. 

Tiiol IV 

D e  I’impuls institucional: 

Article 30 

El Consell Executiu de la Generalitat ha de crear un or- 
ganisme que assumira la responsabilitat de tot el que fa re- 
ferencia al programa de normalització iingiiística. 

Sbn com pctencies d’aquest organismc: 
a) La direcció tecnica del programa de normalització 

lingiiistica de la Generalitat. 
b) EI seguiment del programa dc normalització lin- 

giiistica, amb facultat d’intervenir en tots els casos en que 
aquest programa sigui vulnerat o s’apliqui indegudament. 

c> L’asscssorament en materia de normalització lin- 
güística tant a ]’Administració publica com, en la forma 
que per via de reglament s’establira, als particulars. 

d) EI manteniment i la coordinació dels serveis exis- 
tents o que cs puguin crear per a la norrnalitzaciú de 1 ’ k  
pbblic de la llengua catalana. 

e) Altres competencies que en el futur li siguin 
atri bui‘des. 

Article 3 1 

I. L’Rscola d’AdministraciÓ Publica de la Generali- 
tat t6 al seu carrec la responsabilitat del reciclatge dels ac- 
tuals funcionaris de tota I’Administracib dependent de la 
Generalitat i de les corporacions locals perquk, dins dels 
terminis fixats per aquesta Llei, puguin estar en condi- 
cions de saber el catala. 

2. També pot ocupar-se de l’ensenyarnent de la llen- 
gua catalana als funcionaris dependents de 1’Adrninistra- 
ció central, en els termes convinguts amb aquesta. 

El ple domini de les dues llengiies oficials es condi- 
cib necessiiria per a obtenir el diploma de 1’Escola d’Ad- 
ministracio Pública de la Generalitat. 

3. 

Article 32 

I .  El Consell Executiu de la Generalitat ha de crear el 
servei de traduccions, que sera a disposicib dels ciutadans 
i de les entitats piibliques de Catalunya per a fer la traduc- 
cio entre el catali i el castelli de documents tant públics 
com privats. Aquestes traduccions tindran caracter oficial 
i seran gratuites per als ciutadans quan seran d’interes 
public. 

2. Amb aquesta finalitat la Generalitat atorgari el 
titol de traductor oficial de la llengua catalana d’acord 
amb les condicions que s’establiran per via reglamentiria. 

Article 33 

EI Consell Executiu de la Generalitat i, dins I’imbit 
corresponent, les corporacions locals han de fornentar la 
normalitzacib de Z’Ús de! catala a les actívítats mercantils, 
publicitaries, culturals, associatives, esportives i d’altrcs. 
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Amb aquesta finalitat podran atorgar reduccions o 
exempcions d’obligacions fiscals per als actes relacionats 
amb la norrnalitzacib de 1 5 s  de la llengua catalana, 

Articlc 34 

Alla on aixi ho exigeixi la situacib sociolingiiistica i d’a- 
cord amb les corporacions locals afectades, el Consell 
Executiu ha de crear o subvencionar centres espccialment 
dedicats, en tot o en part, a fomentar el coneixement, I’iis i 
la divulgació de la llengua catalana. 

Article 35 

1. El Consell Executiu ha d’establir un pla perqub la 
població esdevingui conscient davant la normalitxacib de 
l’ús lingüístic a Catalunya consegüent a la vigkncia d’a- 
questa [ h i .  

El Consell Executiu ha de confeccionar una mapa 
de planificaci6 lingiiistica, a revisar cada dos anys, que j i  
permeti d’adequar a la realitat la seva acci6 reguladora i 
executiva. de politica lingüistica i de saber alhora quina és 
la incidkncia de la politica lingiiistica en el coneixement 
progressiu de la llengua catalana. 

2. 

Article 36 

Fins que no s’hauran assolit els objectius indicats en 
l’article 1, en ets pressupostos públics de la GeneraIitat es 
faran les consignacions suficients per a dur a terme Pes ac- 
tuacions i les funcions derivades de l’execucib d’aquesta 
Llei. 

Titol V 

De Ia normalitzaciti de I’hs de I’aranks 

Article 37 

1. L’aranbs és la llengua prbpia de la Vall d’Aran. Els 
ilranesos tenen el dret de coneixer-lo i d’expressar-s’hi en 
cls actes i les relacions públics dins aquest territori. 

Ca Generalitat, juntament amb les institucions ara- 
neses, ha de prendre les mesures nccesshries per a garantir 
el coneixement i I’hs normal i oficial de I’aranes a la Vall 
d’Aran i impulsar-ne la norrnalitzaci6. 

Eis toponims de la Vall d’Aran tenen com a forma 
oficial l’aranesa. 

El Consell Executiu ha de proporcionar els mitjans 
que garanteixin I’ensenyament i !’Ús de l’arancs als centres 
escolars dc la Vall d’Aran. 

5 .  El Consell Executiu ha de proporcionar els mitjans 
necessaris perguk I’aranks sigui emprat en els mitjans de 
cornunicaci6 social. 

Qualsevol reglamentació sobre Ú s  lingiiistic conse- 
güent a aquesta Llei ha de contemplar 1’Ús de l’aaran&s a 
la Vall d’Aran. 

2. 

3. 

4. 

6. 

Disposicions Transitbries 

Primera 

1, En all0 que fa referencia R I’hs del catala pels ciuta- 
dans, les disposicions dels articles 7’8’9,  TO i 1 1 sbn efica- 
ces a partir del mateix moment de I’entrada en vigor de la. 
present Llei. 

En all6 que afecta I’Ús del catala per 1’Administra- 
cib, aquestes disposicions podran esser suspeses per via 
reglamentiria durant un període fixat a fi que s’adapti al 
nou ordenament lingüístic. Aquest període no pot excedir 
dos anys en el cas de la Generalitat, de I’AdministraciÓ lo- 
cal i d’altres entitats plibliques dependents de la Generali- 
tat, i quatrc anys en el cas de I’Administracib perifkrica de 
1’Estat i de l’administració de justicia a Catalunya. 

2. 

Segona 

1. Tots els retals indicadors a qui: fa referimcia l’arti- 
cle 13 i que no són escrits en catali o ho sbn incorrecta- 
ment han d’ksser escrits correctament en catala en el ter- 
mini mixim de dos anys. Aixb no obstant, en el cas de Irl. 
toponímia urbana, al costat dels nous indicadors escrits en 
catala, es podran conservar els indicadors antics si 
aquests tenen una llarga tradicib o un disseny artístic. 

2. Les corporacions i les entitats afectades per 
aquesta disposicib transitoria han d’informar l’organisme 
corresponent de la Generalitat dels terminis del seu 
compliment i d’atendre les instruccions que en rebin. 

Tercera 

1 .  Mentre els centres de formaci6 del professorat no 
hauran elaborat Iiurs plans d’estudi tal com indica I’article 
18, el Consell Executiu posara els mitjans necessaris per a 
assegurar a tots els alumnes que hi cursin estudis el conei- 
xement suficient de la llengua catalana. 

A partir de I’entrada en vigor d’aquesta Llei el Con- 
sell Executiu de la Generalitat organitzar5 i controlara el 
reciclatge dels ensenyants en actiu en tots els nivelis per tal 
d’assolir llur capacitació en llengua catalana. 

2, 

Quarta 

Mentre la Generalitat no disposara deIs mitjans de co- 
municació propis a quk es refereix l’article 21, ei Consell 
Executiu prendra les mesures necessaries, incloent-hi, si 
s’escau, un regim de protecció específica dins les previ- 
sions pressupostaries, per a garantir l’existkncia almenys 
d’un centre emissor de televisió i un de radiodifusió que 
cobreixin tot el territori de Catalunya i que s’expressin 
normalment en catali. 
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Cinquena Josep M. Ainaud de Lasarte, Joan Colomines i Puig, Josk 
Eonzalez Navas, Marta A. Mata i Garriga, Teresa Eu- 
lalia Calzada i Isern, Xavier Folch i Recasens, Albert 
Planasdemunt i Gubert, Anton Cafiellas i Balcells, Marqal 
Casanovas i Guerri, Francesc Vicens i Giralt, Francisca 

Mentre I’organisme a quk fa referencia i’article 30 no 
haurh estat plenament desenvolupat, podra coordinar les 
seves activitats amb les d’altres entitats públiques o 
privades. Hidalgo Gbrnez. 

Palau del Parlament, 23 de juny de 198 1 

VOTS PARTICULARS SOSTINGUTS PELS PONENTS 

Vot particular presentat pels ponents del Grup Socialista 

LLEI DE NORMALITZACI6 LINGÜÍSTIGA 
A CATALUNYA 

Brehmhul 

La llengua catalana, que ha estat la llengua de la forma- 
ci6 de Catalunya com a eina natural de comunicació, i que 
6s cxprcssib d’una mes ampla unitat cultural amb profun- 
des arrels historiques, i testimoni de la fidelitat del poble 
catali envers la seva historia i la Seva cultura especifiques, 
cs troba des de fa anys en una situacib precaria, caracterit- 
zada principalment per fa seva escassa prestncia en els 
ambits d’bs pi~blic, a l’escola i als mitjans de comunicacib 
social. 

Actualment la distribucib de l’ús i el coneixement de la 
llengua catalana és molt irregular; si bi: la catalana és la 
llengua majoritariament parlada, la castellana és majori- 
tiriament escrita, i tot aixo en proporcions molt desiguals, 
segons les comarques, poblacions i fins barris de les grans 
ciutats. 

Les causes d’aquesta situacib són diverses i cal esmen- 
tar les més importants. En primer lloc, la llengua catalana 
deixa d’ésser l’oficial a Catalunya a partir del 17 14, amb 
la submissi6 a 1’Estat central espanyol, que imposa la llen- 
gua oficial castellana. En segon lloc, des que el segle pas- 
sar s ’es th  I’escola obligatbria només s’ha ensenyat el cas- 
telli i en castella. En tercer lloc, aquest segle hi ha hagut 
un fort corrent migratori, castellanoparlant, i, sota la dic- 
tadura, Catalunya no pogué oferir a aquest corrent estruc- 
tures laborals, urbanistiques, escolars, culturals, etc., d’in- 
corporacib i aportaei6 a la societat catalana; estructures 
que haurien existit en una situacib de normalitat demo- 
cratica. Finalment, en el mateix període dictatorial, hi ha 
hagut la irrupcib deis mitjans de cornunicaci6 de mnssa, 
televisió, etc., en llengua castellana tambk 

Els problemes sociolingiiístics i polítics que tal situacib 
planteja srin greus: l’existhcia de ghettos lingiiistics que 
dificulten la consolidaci6 de Catalunya com a comunitat, 
el mal coneixement d’una i I’altra llengua, que dificulta la 

comunicacib, i la instrumentalització de la llengua com a 
arma de discriminació. 

Aquests problemes podrien posar en greu perill la re-. 
construcció de Catalunya, precisament quan i’ordenacib 
constitucional i estatutaria permeten d’emprendre aquesta 
reconstruccid, amb la normalitzacio lingiiistica que li és 
consubstancial. 

Iniciada una etapa de convivhcia democrAtica i 
d’estructuració autonbmica de ]’Estat, la Constitució es- 
panyola del 1978 es refereix a la pluralitat de llengües i 
explica l’oficialitat de la llengua en termes de dret i deure 
en aquest article 3 : 

Ei castella és la llengua espanyola oficial de 1’Es- 
tat. Tots els espanyols tenen el deure de conkixer-la i el 
dret d’usar-la. 

Les altres llengües espanyoles seran també ofi- 
cials en les respectives Comunitats Autonornes d’acord 
amb eis seus estatuts. 

La riquesa de les diferents modalitats lingiiisti- 
ques d’Espanya és un patrimoni cultural que sera objecte 
d’especial respecte i protecció.)) 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya diu en l’artide 3 : 
({ 1 La llengua propia de Catalunya és el catala. 
~2~ L’idioma catala es l’oficial de Catalunya, així 

com també ho es el castella, oficial a tot 1’Estat espanyol. 
~ 3 .  La Generalitat garantira l’hs normal i oficial 

d’ambdós idiomes, i prendra les mesures necessaries per 
tal d’assegurar llur coneixement i creari les condicions 
que permetin d’arribar a llur igualtat plena quant als drets 
i deures dels ciutadans de Catalunya. 
n4. La parla aranesa seri objecte d’ensenyament i 

d’especial respecte i proteccib. 1) 
La normalització lingüistica a Catalunya, doncs, 

queda, no sols definida, sinb encomanada a una acció de 
la Generalitat que posi tot l’impuls poiític a garantir, 
prendre mesures i crear condicions. 

Aquesta acció, que obliga d’una manera especial el 
Consell Executiu, s’eesten R tot el poble de Catalunya, i els 
seus representants a! Parlament l’emmarquen en la pre- 
sent Llei, dins d’uuna concepció global en que tots eis ciuta- 
dans acceptin l’lis de l’una llengua i l’altra, arribin a conei- 
xer I’una llengua i l’altra i assumeixin la recuperació de la 
llengua catalana com un deis factors fonamentals de la re- 
construcció de Catalunya. 

Per aixb, dins del marc constitucional i estatutari la Llei 

(4  1. 

~ 2 .  

~ 3 .  
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de Normalitzacib Lingüística a Catalunya fixa les respon- 
sabilitats del Consell Executiu i orienta la norrnalitzacib 
de l’ús de la llengua catalana a tot ei territori de Cataiu- 
nya, al costat del de la llengua castellana, estes i norrnalit- 
Lat jal i aixo respectant la llibertat dels ciutadans i amb 
l’objjectiu que tots els ciutadans puguin arribar tl la igualtat 
en l’exercici del dret i el deure d’emprar i conkixer la llen- 
gua catalana i la llengua castellana. 

Pero la dificultat sociolingüística que actualment exis- 
teix al territori de Catalunya, les desigualtats funcionals 
que existeixen i altres factors de desigualtat obliguen a un 
casuisme i a un tractament diferenciat, tant en els aspectes 
d’inteirsitat corn en els de terminis, que queden fora de l’a- 
bast generalitzador d’una llei i demanen una flexibilitat 
d’adaptacio que sols cs pot assolis per via reglamentaria i 
executiva. 

Per nixo la present Llei es limita a determinar eis princi- 
pis bisics sobre els quals s’hauri $’articular la normnlitza- 
ció dc 1’6s dcl catala, i es remet per al seu desenvolupa- 
ment ii les normes reglamentaries que han d’ésser dictades 
per la Generalitat. De 1’Executiu cal esperar també l’im- 
puls polític que la normalitzacib lingüística i els ciutadans 
de Catalunya reclamen. 

Així la Llei garanteix 1’Ús oficial d’ambdues llengües 
que asseguri a tots els ciutadans la participacib en la vida 
pública, posa com a objectiu de I’ensenyament el coneixe- 
ment de les dues llengües, les equilibra en els mitjans de co- 
municacio social, eradica qualsevol discriminació i cspeci- 
fica lcs vies d’impuls ciutadii en la norrnalitzacib en gene- 
ral i en la rccuperacio de la llengua catalana en concret. 

Títol Preliminar 

Articie 1 

1. La present Llei tk per finalitat el desenrotllament de 
l’article 3 de 1’Estatut de Catalunya a fi de garantir l’Ús 
normal i oficial del catala i del castella i de contribuir a la 
creació de les condicions que permetin arribar a llur igual- 
tat plcna quant als drets i als deures dels ciutadans de Ca- 
r alunya. 
2, Gtcsa la situació lingüística cie Catalunya, són, 

doncs, objectius d’aquesta Llei: 
a> Emparar i fomentar l’Ús del catala per tots els ciuta- 

dans. 
b) Donar efectivitat a I’Ús del catali en tots els arnbits i 

en els poders pbblics. 
c) Normalitzar I ’ h  del catal& en tots els mitjans de co- 

municacib social. 
d) Assegurar l’extensib del coneixement del catala. 

Títol Primer 

Qels drets i garanties l inghtics 
dels ciutadans 

Articie 2 

1. El catala 6s la llengua prbpia de Catalunya. Els ciu- 
tadans de Catalunya tenen el dret de conkixer-la i 

d’expressar-s’hi de paraula i per escrit, en els actes i les re- 
lacions públics, oficials i no oficials. 

Cap manifestacib de pensament o de voluntat, ni 
cap acte oral o escrit, públic o privat, no podran donar lloc 
a Catalunya a cap mena de discriminació si són expressats 
totalment o parcialment en llengua catalana i produiran 
tots els seus efectes jurídics igual com si fossin expressats 
en llcngua castellana; i, per consegüent, pel que fa a llur 
cficicia, no podran ser objecte de cap mena de dificultat, 
ajornament, requeriment de traduccio ni cap altra cxi- 
gkncia. 

3. Les persones juridiques en llur activitat a Catalu- 
nya hauran de respectar tarnbi: el que estableixen els apar- 
tats anteriors. 

Sens perjudici del dret dels afectats a fer-ho direc- 
tament, el Consell Executiu de la Generalitat estara legiti- 
mat, amb tota la capacitat jurídica neccssaria, a actuar 
d’ofiici o a instancia de qualsevol persona i juntament amb 
els afectats o per separat, exercitant les accions politiques, 
administratives o judicials que calguin per tal de fer efectiu 
e1 dret dels ciutadans de Catalunya a his lingiiístic prote- 
git per I’article 3 de I’Estatut. 

2. 

4. 

Article 3 

L’Institut d’EEstudis Catalans fa autoritat en totes les 
qüestions relatives a la normativa, L’actualitzaciE, i l’ús 
correcte de la llengua catalana. 

Titol Segon 

De I’us oficial 

Article 4 

I ,  Les lleis que aprovi el Parlament de Catalunya se- 
ran pubIicades en llengua catalana en el Diari Oficial de la 
Generalitat, El Parlament en far& la versi0 oficial caste- 
llana per a la publicacib al BoZetín Oficial del Estado. En 
cas d’interpretació dubtosa, el text catali sera l’autentic. 

La publicacib en el Diari Oficiat de la Generalitat, 
quan s’escaigui, de les altres normes juridiques, disposi- 
cions, acords i d’altres actes de la Generalitat, de les cor- 
poracions locals o de qualsevol altra entitat pbbiica cata- 
lana, dictades en exercici de funcions administratives, es 
fari en catali, i aquesta publicació tindrh efectes legals 
plens a tot Catalunya. 

L’autoritat pública de qui emanin les normes o els 
actes esmentats procedira també a divulgar-los en llengua 
castellana quan la realitat sociolingüistica ho requereixi. 

2, 

3. 

Article 5 

1. 

2. 

A Catalunya són valides i eficaces totes les actua- 
cions administratives en llengua catalana. 

Qualsevol notificaci6 o comunicació oficial de ca- 
rActer personal feta en catala a Catalunya té plena eficicia, 
i validesa legal, igualment com si ks feta en castella, sens 
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perjudici que pugui anar acompanyada de la traduccib 
corresponen t. 

El Consell Executiu regular$ per mitja de disposi- 
cions reglamcntiries, la normalitzacib de I’ús del catala en 
Ics activitats administratives en tots els organs de I’Admi- 
nistracih de la Generalitat i dd: Ics corporacions locals ca- 
talanes, i tambk de les corporacions, institucions i altres 
persones jurídiques públiques que en depencn. 

3. 

correspon al Consell Executiu de la Generalitat la deter- 
minació deis noms dels municipis, territoris, nuclis de po- 
blacib i toponímics catalans. El nom de les vies urbanes 
sera determinat pels respectius ajuntaments. 

Aquestes denominacions seran les legals a tots els 
efectes dins del territori catalk i la retolaci6 es farR d’acord 
amb elles. El Consell Executiu dc la Generalitat reglarnen- 
tari  la normalitzacib de la retolació pública. 

2. 

Article 6 Títol Tercer 

1. Els documents públics atorgats a Catalunya. s’han 
dc redactar cn la llengua oficial que triari l’atorgant, o, si 
hi ha rnks d’un atorgant, en la que aquests acordaran, Si 
no hi haguks acord, el document serh redactat en versió 
catalana i castellana. 

En el suposit que hi hagi diseordanp interpretativa 
entre les dues versions lingüistiques, ei document s’in- 
terpretari valorant toies dues versions conjuntament. Si la 
discordanqa encara subsistis, prcvaldra la versi6 que 
consti materialment documentada en primer lloc, llevat 
del cas que els acordants manifestin el contrari. 

2. 

Article 7 

1. En tots els registres públics radicats a Catalunya 
els assentaments s’han de fer en la llengua oficial en que és 
redactat el document o es fa la manifestació. Si el docu- 
ment és bilingiic, s’inscriura en la llengua que indicara el 
qui el presenta al registre. 

Les certificacions que expedeixen els funcionaris 
dels registres han d’ksser fetes en la llengua en qui s’ha fet 
la inscripcii, reprodui‘da, excepte en tot all6 que no és 
transcripcib literal de l’assentament, que sera fet en la Ilen- 
gua emprada en la petició. 

En el cas de documents inscrits en doble versió lin- 
güística, es poden obtenir certificacions en una sola de les 
dues versions, a voluntat del solhitant. 

2. 

3, 

Article 8 

I. En les relacions amb í’Adrninistraci6 de justícia, 
els ciutadans podran utilitzar, en l’arnbit de Catalunya, la 
llengua oficial de la seva eleccib, sense que se’ls pugui exi- 
gir traducció de cap mena. 

Els escrits i els documents presentats en catala da- 
vant dels tribunals i jutjats radicats a Catalunya seran ple- 
nament vilids i eficagos. Seran vhlides totes les actuacions 
judicials fetes en llengua catalana a Catalunya. 

La Generalitat promoura, d’acord amb els organs 
competents, !a normalitzacio dc I’Ús del catala en 1’Admi- 
nistracio de justicia a Catalunya i en particular en els pro- 
cessos que es resolguin fora de Catalunya. 

2. 

3. 

Article 9 
1 .  D’acord amb els procediments legals establerts, 

De I’ensenyament 

Article 10 

1. La llengua catalana i la llengua castellana seran en- 
senyades a tots els nivells i graus de l’ensenyament general 
basic i mitja fins a aconseguir-ne un domini correcte. 

A partir de la vigincia d’aquesta llei el Consell Exe- 
cutiu estara obligat a garantir l’ensenyament d’ambdues 
llengües en tots els centres públics i privats, 

Tots els infants de Catalunya, sigui quina sigui llur 
llengua habitual en iniciar l’eensenyament, han de poder 
utilitzar normalment i correctament el catala i el castella al 
final dels estudis basics. 

2. 

3. 

Article 11 

1. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenya- 
ment en llur llengua habitual, sigui la catalana o la caste- 
llana. 

2. EI Consell Executiu reglamentara la normalitzacid! 
de l ’ k  de la llengua a tots el centres públics i privats de 
I’ensenyarnent general basic i mitja dei territori de Catalu- 
nya i prendrh les mesures convenients per tal que: 

a) mentre I’alumne només entengui una llengua aques- 
ta sigui la llengua usada en I’ensenyament, al nivell indi- 
vidual 

b) el primer aprenentatge de la lectura i E’escriptura 
sigui fet en la llengua que el nen parli bé 

e )  la llengua catalana sigui progressivament emprada 
a mesura que tots els alumnes vagin dominant-la, al ni- 
vell col-lectiu 

d) s’eviti que els alumnes se separin en centres diferents 
per rai, de llengua 

e) no se separin tampoc els alumnes en aules diferents 
per aquesta raó, encara que durant els primers nivells 
d’EGR puguin fer-se agrupacions puntuals i canviants de 
classe d’acord amb el progres lingiiistic deis nens 

Article 12 

1, No es podra expedir el certificat de grau de l’ense- 
nyament general bisíc a cap alumne que comenci aquest 
ensenyament a partir de la publicació de la present Llei i 
no acrediti en acabar40 un coneixement suficient del ca- 
tala i del castella. 

2. Tanmateix, i’acreditament del coneixement del 
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catala podri no ksser exigit en el cas d’alumncs que hagin 
estat exceptuats del seu aprenentatge durant llur ensenya- 
ment o una part d’aquest, o que l’hagin cursat fora de terri- 
tori dc parla catalana, en les circumstancies que el Depar- 
tament d’Enscny ament establiri per via reglamentaria. 

Article 13 

1. Als centres d’ensenyarnent superior, cls professors 
i els alumnes podran expressar-se en cada cas, de paraula 
o pcr cscrii, en la llengua oficial que prcfcreixin. 

Les universitats catalanes oferiran cursos per a as- 
segurar a tois cls alumnes i professors que encara no 1a tin- 
guin assolida la comprensio de Ia llengua catalana, 

2, 

Article 14 

I .  En la programacib de cursos de formació petma- 
nent d’adults han d’ksser materies preceptives l’ensenya- 
ment del catala i del castellh. 
2. En els cursos d’ensenyarneiits especialitzats on 

s’ensenyi llengua han d’ésser preceptives les dues llengües 
ofici al s. 

3. En els centres d’ensenyament especialitzats depen- 
dents de la Generalitat on no s’ensenyi llengua s’ofkriran 
cursos de llengua catalana als alumnes que en tinguin un 
cancixement insuficient. 

Article 15 

I .  Tots els professors han de conkixer. les dues Ilen- 
gues oficials d’acord amb les exigencies de llur tasca do- 
cent. 
2. Els centres i els cursos de formació del professorat 

han d’adaptar llurs plans d’estudi per tal d’assolir la plena 
capacitaciú en llengua catalana i castellana dels docents, 
cadascun d’ells d’acord amb les exigencies de la propia 
especialitat. 

Article 16 

La llei que reguli l’accés al professorat estahlira els me- 
cariismes i les condicions necesshries a fi de donar compli- 
ment cl. l’article anterior. 

Títol Quart 

Dels mitjans de cornunicaci6 

Article 17 

1. El Consell Executiu de la Generalitat reglamentara 
la normalitzacib de 1’Ús de la llengua pels mitjans de comu- 
nicacib social sotmesos a la competencia o gestió de la Ge- 
neralitat amb l’objectiu d’assegurar la comprensio i millo- 
rar el coneixement de la llengua catalana i la llengua caste- 

llana, tenint en compte la situacid, lingüística de l’area de 
difusió de cada mitja en concret. 

Cap text o parlament no podra ksser rebutjat O sot- 
mes a tracte discriminatori per raó de la llengua als mit- 
jans de comunicacili, social establerts a Catalunya. 

2. 

Article 18 

1 ,  Mentre no s’hagi assolit una presencia equiparable 
del cntaia i del castelIB en tota la diversitat d’espais dels 
mitjans de comunicacib a Catalunya, e1 Consell Executiu 
subvencionari i estirnulari sense discriminacib i dins de 
les previsions pressupostiries els que s’expressin en llen- 
gua. catalana. 

El Consell Executiu estirnulari també la produc- 
cib, el doblatge i l’exhibició de films i d’altrcs mitjans 
adio-visuals cn llengua. catalana. 

2. 

Titol Cinquk 

De l’impuls institucional 

RrticIe 19 

El Consell Executiu de Ix Generalitat i les corporacions 
locals dins de llur Arnbit fomentaran la normalització de 
i’bs del catali en les activitats mercantils, culturals, asso- 
ciatives, esportives i altres amb tots els mitjans, incloent-hi 
i’atorgament de reduccions o exempcions d’obligacions 
fiscals per als actes relacionats amb la normalització de 
l%s de la llengua catalana. 

Article 20 

EE Consell Executiu creara, o subvencionari, d’acord 
amb les corporacions locals, i en els llocs que ho exigeixi la 
situació sociolingiiistica, centres especialment dedicats, en 
tot o en part, a fomentar el coneixement de la llengua cata- 
lana i el seu ús i divulgacib. 

Article 2 i 

1. El Consell Executiu de la Generalitat creari ei ser- 
vei de traduccions, que estara a disposició dels ciutadans i 
de les entitats públiques de Catalunya, amb els objectius 
següents : 

a) Efectuar traduccions entre el catali i el castelli, de 
documents tant públics com privats. Les esmentades tra- 
duccions tindran caractcr oficial i es faran de forma gra- 
tu’ita si tenen interks public. 

b) En especial, efectuar les traduccions de qub parla 
l’article 6. 

2. Als efectes anteriors, la Generalitat atorgara el titol 
de traductor oficial de la llengua catalana, d’acord amb 
les condicions que s’estableixin per via reglamentaria. 
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Article 22 

1. A partir de la vigencia d’aquesta Llei, el Consell 
Executiu estara obligat a garantir, a travks de I’Escola 
d’Adrninistracib Pfiblica de la Generalitat, J’ensenyament 
del catala a tots els funcionaris i el personal al servei de 
I’AdministraciE, de la Generafitat, de les corporacions lo- 
cals de Catalunya i de qualsevol altra entitat publica cata- 
iana. 

2. L’Escola d’AdrninistraciÓ Pública també podra 
ocupar-se de l’ensenyament de la llengua catalana als fun- 
cionaris dependents de 1’Administracib central, en els ter- 
mes convinguts amb aquesta. 

Seri condicib necessiria per als diplomats de 1’Es- 
cola d’AdministraciÓ Pública de la Generalitat el ple do- 
mini de les dues llengües oficials. 

3. 

Articie 23 

1 .  El Consell Executiu ha d’organitzar un pla destinat 
a conscienciar la poblacib respecte a la normaIitmci6 de 
I’hs lingiiistic a. Catalunya eonsegiient a la vigencia de la 
prcsent Llei. ’ 

El Consell Executiu ha de confeccionar un mapa 
de planificacio lingüística, a revisar cada dos anys, que 
permeti adequar a la realitat la seva acció reguladora i exe- 
cutiva de la politica lingüistica en el coneixement progres- 
siu de la llengua catalana. 

2. 

teixin l’ensenyament i 1 5 s  de l’aranis als centres escolars 
de la Vall d’Aran. 

El Consell Executiu posara els mitjans necessaris 
per tal que l’aranks sigui emprat en els mitjans de comuni- 
caci6 social rebuts a la Vall d’Aran. 

6. Tota reglamentació sobre l’ús lingiiistic conse- 
güent a. aquesta Llei contemplara l’iis de I’aranks a la Vall 
d’ Aran. 

5 .  

Disposicions Transitories 

Primera 
L’acreditament previst en l’article J 2.1 no seri exigible 

cas que no fos efectiva la garantia prevista en l’article 
I o. 2. 

Segona 
1. Mentre els centres de formació de professorat no 

elaborin llurs plans d’estudi tal com indica l’article 15, el 
Consell Executiu posari els mitjans necessaris per a asse- 
gurar el coneixement suficient de la llengua catalana a tots 
els alumnes que hi cursin estudis. 

A partir de la vigkncia d’aquesta Llei el Consell 
Executiu de la Generalitat mganitzara i controlara el reci- 
clatge dels ensenyants en actiu a tots els nivells per tal 
d’assolír llur capacitacib en llengua catalana. 

2. 

José Gonzallez Navas, Marta A. Mata i Garriga. 

Article 24 

i. Fins que no s’hauran assolit els objectius assenya- 
lats en l’article 1, en els pressupostos públics de la Genera- 
litat es faran les consignacions suficients per a dur a terme # 

les actuacions i les funcions derivades de I’execució d’a- 
questa Llei. 

2. El Consell Executiu de la Generalitat ha de retre 
comptes detallats al Parlament de totes les inversions fetes 
en execucib de la present Llei. 

De la normalitzacib de l’hs 
de t’arads 

Article 25 

1. L’aranhs 6s la llengua propia de la Vall d’Aran. Els 
aranesos tenen el dret de conkixer-lo i d’expressar-s’hi en 
els actes i les relacions públics en aquest territori. 

La Generalitat, juntament amb les institucions ara- 
neses, prendra les mesures necessaries per a garantir el co- 
neixement I !’Ús normal de l’aranes a la Vall #Aran, i n’im- 
pulsari la normativització. 

Eis toponims de la Vall d’Aran tindran corn a for- 
ma oficial I’aranesa. 

Ei Consell Executiu posara els mitjans que garan- 

2. 

3. 

4. 

Vots particulars presentats pels ponents del G. p. de 
Convergencia i Unió 

A I’articIe 1 I bis (D’addicid) 
Les autoritats, els funcionaris i els fedataris que custo- 

dien documents o als quals  se'^ presenten per raó del 
carrec o de la funcio poden traduir-los entre el catala i el 
castelli o altres llengües, sota llur responsabilitat. Aques- 
tes traduccions tenen casacter oficial. 

A l’article 17,1 (De substitucid al segon pardgrufl 
En el primer ensenyament els pares tenen dret a obtenir 

per a llurs fills l’ensenyament en llengua materna catalana 
i castellana. 

A l’article 17.5 (De supresslh dhquest punt) 

A l’article 37 (De rnodwcacid dels punts S, 2, 3, 4, 5 i 6 
pel text següent:) 

Els aranesos tenen el dret de coniixer la llengua 
propia de la Vall d’Aran i d’expressar-s’hi en eis actes i les 
relacions públics en aquest territori. 

La Generaiitat, juntament amb les institucions ara- 
neses, ha de prendre les mesures necessaries per a garantir 
el coneixement i l’ús normal i oficial de la llengua de la Vall 

1. 

2. 
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d’Aran dins el seu ambit geogrific i n’ha d’impulsar la nor- 
m alit zaci6. 

3. De manera especial, el Consell Executiu ha de po- 
sar els mitjans que en garanteixin l’ensenyament i i’ús als 
centres escolars de la Vall d’Aran i la seva presiincia en els 
mitjans de comunicació social. 

4. Els toponims de la Vall d’Aran han de tenir com a 
forma oficial I’aaranesa. 

5, Tota reglamentacib sobre Ús lingüístic consegüent 
il aquesta Llei ha de contempiar 1’Ús de la llengua propia 
de la Vall d’Aran dins el seu territori. 

Joan Colomines i Puig 

Vots particulars presentats pels ponents del 
G .  pm del PSUC 

A I’article 17.2 (De supressid) 
Supressió de tot el punt. 
MOTIVACId: fis contradictori en relaci6 amb altres apar- 

tats del mateix article. 

A I’article 17 (D’addicid) 
L’AdministraciÓ prendri les mesures convenients per 

tai que la llengua catalana sigui progressivament emprada 
a mesura que tots els alumnes van dominant-fa. 

Teresa Eulalia Calzada, Xavier Folch 

Vot particular presentat pel ponent dcl 
O. p. d’Esquerra Republicana 

A l’article 17.2 (D’addició) 
2) L’ensenyament no universitari s’ha de fer normal- 

ment en llengua catalana, pero es fara en llengua caste- 
llana atenent la possibilitat d’opci6 dels pares o els tutors 
dels alumnes de llengua materna castellana i la situació 
sociolingüística. 

Francesc Vicens i Giralt 

Vots particulars presentats pet Diputat no adscrit 
Sr. Francisco Hidalgo GÓmez 

AI articulo I ,  1 (De moidvcacidn) 
La presente Ley tiene por finalidad desarrollar el ar- 

ticulo 3 . O  del Estatuto de Autonomia de Cataluiia para ga- 
rantizar el uso normal y oficial del catalán y del castellano 
y contribuir a la crenci6n de las condiciones que permitan 
llegar a su igualdad total en cuanto a 10s derechos y debe- 
res de 10s ciudadanos de Cataluk 

AI articulo 1. ,2 y 1.3 (De supresiÚn) 
Toáo el texto de estos puntos. 

AI articulo 2 (De modificacidn) 
1. Los ciudadanos de Cataluiia tienen el derecho de 

conocer y ernpkar la iengua catalana y la lengua caste- 
llana. 

2, Ninguna manifestación de pensamiento o de vo- 
luntad, ni acto oral o escrito, público o privado, podra dar 
lugar en Cataluña a n i n g h  tipo de discriminacion si S Q ~  
expresados total o parcialmente en cualquiera de las dos 
lenguas oficiales, y por 1s que se refiere a su eficacia no po- 
dran ser objeto de ninguna clase de dificultad. 

3. Las personas juridicas con actividades en Cata- 
luña habrán de respetar 10 establecido en 10s apartados 
anteriores. 

Al articulo 3.1 (De adicicirt) 
El uso de la lengua castellanay Za Iengua catalana. 

AI articulo 7 (De modficacidrt) 
Las leyes que aprwebe el Parlamento de Csltaluña 

serán publicadas en lengua catalana y castellana en el 
Diario Oficial de la Gelaeralitiad. 

La versión castellana es la que se publicará en el Boleth 
OJcial del Estado. 

2. Las otras normas juridicas, disposiciones, acuer- 
dos y otros actos de la Generalidad, de las corporaciones 
locales, o de cualquicr otra entidatd pública catalana, cuya 
entrada en vigor exigiese su publicacibn en el Diario OJ- 
cia2 de la Generalidad, se publicarán igualmente en las 
dos lenguas oficiales. 

Las restantes actuaciones ordes o escritas de la 
Generalidad y de las corporaciones locales de Cataluña y, 
en general, de 10s organismos oficiales de Catnluña, tanto 
internas como externas, se haran en las dos lenguas oficia- 

1. 

3. 

les. 

Al articulo 14 (De modwcucidn) 
Suprimir ya sea únicamente en cataldn o. 

Al articulo 15 (De modflcucidn) 
Suprimir en catalún o, 

Ai articulo 17 (De modipcmidn) 
I .  La íengua catalana y la lengua castellana serh en- 

seiiadas en todos 10s nivetes y grados de la Enseiíanza Ge- 
neral Basica y Media hasta conseguir su correcto domi- 
nio. A partir de la vigencia de esta ley el Consejo Ejecutivo 
de la Generalidad estarh obligado a garantizar la ense- 
fianza de las dos lenguas oficiales en todos 10s centros 
públicos y privados. 

La lengua empleada en la enseñanza será la que el 
alumno hable y no podrh ser carnbiada sin el consenti- 
miento de 10s padres Q tutores de 10s alumnos. 

Los alumnos no seran separados en escueias dife- 
rentes por razón de lengua. 

2, 

3. 
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AI articulo 25 (De madi$cacidn) 

El Consejo Ejecutivo de la Generalidad reglamen- 
tara la normalizacibn del uso de la lengua por parte de 10s 
medias de comunicacibn social sometidos a la competen- 
cia o gestibn de la Generalidad con el objetivo de asegurar 
la plena igualdad de las dos lenguas oficiales. 

Ningiin texto o parlamento podra ser rechazado o 
sometido a trato discriminatoria por razón de la lengua en 
10s medios de comunicación social. establecidos en 
Cataluña. 

1 

2. 

Ai articulo 28.1 (De modifmcidn) 
La Generalidad fornentara la produccibn de cine en ca- 

talán y el subtitulado en catatan de peliculas no catalanas 

con medidas adecuadas. Las salas de exhibición podr6n 
gozar de un régimen fiscal que estimule la programacih 
de cine catalan. 

Al articulo 28.2 (De modificucibn) 
Sustituir ccen lengua catalana), por producida en 

Ca la Iu Ca. 

AI articulo 29 (De modflcacia‘n) 
Sustituir ( d e  la lengua catalanan por de Zas dos lenguas 

oficiaks. 

Francisco Hidalgo GÓmez 

PROPOSIC~Q DE LLEI SOBRE D E C L A R A C I ~  COM A PARATGE NATURAL 
DVNTERES NACIONAL DEL MASSÍS DEL PEDRAFORCA (BERGUEDA) 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DEL PSUC (Reg. 2546) 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 23 de 
juny de 198 I ,  ha acordat d’adrnetre a tramit la Proposicib 
de Llei sobre declaració corn a paratge natural d’interes 
nacional del Massis del Pedraforca (Bergueda), presen- 
tada pel Grup parlamentari del PSUC. 

Per donar compliment a all0 que estableixen els articles 
105.2 i 89.2 del Reglament, s’ordenn que sigui publicada 
en el Butlletí Oficiai dei Parlament de Catalunya i tra- 
mesa ai Consell Executiu. 

Palau dcl Parlament, 25 de juny de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup parlamentari dei Partit Socialista 
Unificat de Catalunya, i d’acord amb all6 que estableixen 
les normes reglamentiries vigents, presento la següent 
Proposicio de Llei sobre declaració com a Paratge natural 
d’interks nacional del Massís del Pedraforca (Berguedh), 
inclos dins del futur parc natural de la serra d’Ensija- 
Pedraforca. 

Palau del Parlament, 16 de juny 198 1 

Rafael Ribb 
Portaveu del Grup 

Introducció 

La zona en qüestio és situada a cavall de les provincies 
de Barcelona i de Lleida (especialment de la primera) i es 
troba integrament dins de la comarca del Bergueda, ocu- 
pant part dels termes de Saldes i de Gosol. 

Geolbgicament el Pedraforca presenta una estructura 
h i c a  en tot el Pre-pirineu, del qual forma part. Consisteix 
en un plec sinclinal de materials netacics, que apareix en- 
cavalcant terrenys mks moderns, situats pels volts de Sal- 
des i de Gósol. Perd la importancia capital d’aquesta 
estructura resideix en el fet que s’eleva de forma impres- 
sionant i en una area molt petita, fins a arribar a I’alqiria 
de 2497 m en el Pollegó Superior (separat per 1’Enforca- 
dura dei Pollegb Inferior de 2400 rn) trobant-se Saldes R 
12 13 rn, la qual és separada uns 3 km del vkrtex culmi- 
nant. 

Aquesta situació ha propiciat S’aparicib d’una vegetacib 
molt important, caracteritzada per la predncia d’una no- 
table poblacib de pi roig (Pinus sylvesfris) coronat sovint, 
en molts indrets, pel pi negre (Pinus uncinafa) i tambk en 
molts llocs amb una important poblacii, d’avets (Abies 
alba) i de faigs (Fagus silvatim) especiaiment en ei seu 
sector septentrional. 

A més, la subvegetació del bosc és molt rica i densa: hi 
destaquen, entre altres espkies, el boix (Buxus 
sempervirens), el ginebrb (Juniperus communis), l’herba 
fetgera (Anemone hepatica), I’arg (Crataegus sp), etc. 

D’altra banda, i afavorida per la vegetació, hi ha una re- 
marcable riquesa faunistica, amb preslmcia, entre altres 
especies protegides, d’altres de més comuns com l’astor 
(Accipiter gentilis), el xoriguer (Falco tinnunculus), etc... 
Hi ha tarnbk tota mena de chrvids (corbs, cornelles) i 
altres ocells interessants. I també espkcies de galls fers 
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(Tetruo u r o g a h )  i sards (R upicapra rupicapra), gats 
salvatges (FeZis sylvestris) i gran nombre de rapinyaires, 
conills, llebres, porcs ’ senglars, etc. Cal remarcar que 
aquesta zona es Reserva Nacional de Caqa. 

Tot aixo fa que s’hagi de considerar el Pedraforca com 
una de les més importants zones vegetals de Catalunya, 
amb una riquesa biologica emmarcada en un context geo- 
Ibgic unic. Precisament per aixo ha de gaudir d’una espe- 
cial protecció; i en aquest sentit cal recordar que l’any 
I936 ja hi havia un projecte de Parc Natural dins del Pla 
d’Ordenacio de la Província de Barcelona, que englobava 
ei Pedraforca, conjuntament amb el C adi-Moixerh. 

En aquests moments aquesta riquesa es troba en perill, 
al sector meridional del Pedraforca, com a conseqükncia 
de t’extraccio de lignits a cel obert. Cal, doncs, iniciar el 
carni de cara a la convcrsib á’aquesta Area en un Paratge 
Nat u ral d’In terks Nacional. 

Per aquesta rab cal adoptar, de forma urgent, les mesu- 
res de proteccib i procedir a la declaració del Pedrafurca 
com a Paratge Natural d’htcres Nacional, sense esperar, 
fins i tot, que tota la zona que considerava el vell projecte 
de i’nny 1963 sigui declarada Parc Natural, que per altra 
banda ho haura de ser en un futur forqa immediat. 

Tot aixo fa que d’acord amb les possibilitats que ofereix 
la Llei d’Espais Natural Protegits 15/75, del 2 de maig del 
mateix any, i considerant que la Generalitat de Catalunya 
té atribucions específiques en aquest camp, segons esta- 
bleix 1’Estatut de Catalunya, en els articles 9 (nbrn. 9 i 1 O) i 
10 (núm. i /5 i 1/6) de cara a la proteccib d’espais naturals 
i del medi ambient, així corn a la regulacib de les extrac- 
cions mineres. Per tot aixo, i considerant la urgkncia de la 
salvaguarda del Pedraforca, es presenta davant d’aquest 
Parlament la següent 

PROPOSICIb DE LLEI 

Article 1 

1 .  Es declara Paratge Natural d’Interks Nationat d9U- 
tilitat Pfiblica ei Massís del Pedraforca (Barcelona, 
Lleida), situat a la Comarca del Rergueda, amb la finalitat 
d’atendrc a la conservacib de la seva vegetacib i singular 
bellesa, d’acord amb all6 que diu I’artide 4 de la llei 15/75, 
de 2 de maig del mateix any, d’Espais Naturals Protegits. 

El Paratge Natural d’Inter6s Nacional del Pedra- 
forca afecta els termes municipals de Saldes (provincist de 
Barcelona) i G6so2 (provincia de Lleida), arnbdbs de la co- 
marca del Berguedi. Els seus limits geografics i topo- 
grafics vénen donats per la linia que uneix els següents 
punts (donats en el sentit de rotacidr de les agulles d’un re- 
iiotge): 

2. 

Punt Denominació Cota (rn) Long.(W,, Latitud(N) 
1 Serra de la Tossa 1.842 So 22’ 08‘ ‘ 4 2 O  14’ 10’’ 
2 RocaRoja 2.034 5O22.23“ 42O 15” 17’“ 
3 Muralla 2.017 5” 23’ 29” 42” 15’ 5 1” 
4 GosFred 1.773 5’ 25’ 40” 42’ 15‘ 40’” 
5 -  1.384 5” 24’ 19” 42” 13’ 10” 
6 -  1,433 ~ 2 3 ‘  20” 42’ 13’ 19” 

(LCS dades numhriqucs corresponen al Full nbm. 254, G h l ,  
del Mapa Topogrific Nacional, a escala I 50.000 de l’lnstituto 
Geogrifico y Catastral de Espaia, publicat en segona edicib 
I’any 1949.) 

Articfe 2 

1. El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya 
cstabliri Ics normes i reglamentacions que cregui oportu- 
nes per tal de salvaguardar els elements naturals que moti- 
vin Ia declaracib dcl Paratge Natural d’Inter6s Nacional, 
aixi com per a facilitar l’estudi i la tutela de l’esmentat es- 
pai protegit. 

Per a evitar activitats o aprofitaments que, directa- 
ment o indirectament, puguin produir la pkrdua dels va- 
lors naturals que es volen protegir, tota actuacio que es 
vulgui emprendre dins de I’Area protegida haura de ses 
aprovada i supervisada per les Conselleries d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca i Política Territorial i Obres Públiques, 
cxceptuant-se de tals requisits els aprofitaments agrope- 
cu ar is tradicional s. 

t’aprovacib a fa qual fa referencia el punt 2 restara 
condicionada a la prkvia realitzaci6 d’un estudi sobre I’im- 
pacte ecolbgic de l’activitat proposada i d’un projecte de 
minimitzacio de l’impacte o del reacondiciament ecologic 
de la zona afectada, mentre duri ]’activitat i un cop x a -  
bada. 

LCS Consellerics d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de 
Politica Territorial i Obres Pbbliques vetllaran en tot mo- 
ment perque aquests projectes siguin correctament por- 
tats a terme i podran sancionar-ne t’incompliment fins i tot 
amb el tancament temporal o definitiu de l’activitat, 

2. 

3, 

Disposicib Addicional 

Qualsevol forma de privacib singular de la propietat 
privada de béns, drets o interessos patrimonials legítims 
scra objecte d’indemnitzaci6 d’acord amb el que estableix 
al respecte la vigent Llei cl’Expropiacio Forgosa. 

Disposici6 Transitoria 

Es procedira a I’aplicació de tot el que es preveu en 
aquesta Proposicio de llei a. totes aquelles explotacions Q 
activitats que en el moment de la seva entrada en vigor 
s’estiguin produint. 

Disposicions Finals 

Primera 

El Consell Executiu redactara el Reglament que desen- 
volupi la present Llei, en el qual fixmA la composició i les 
funcions d’un Patronat per a col4aborar amb la conserva- 
ció, protecció i consecució de les finalitats proposades en 
t’espai delimitat per aquesta Llei. 

- I-- 
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Segona 

El Consell Executiu haura de confeccionar un Pla Espe- 
cia1 d’Ús i ProtecciC, d’aquests espais i llur cataleg exhaus- 
tiu, segons el que estableix el text refbs de la Llei del SbI 
1346/76, de 9 d’abril. 

Tercera 

cara a declarar Parc Natural el Cadi-MoixerÓ, del qual els 
espais protegits per la present Llei constitueixen una peti- 
tat part. 

Quarta 

blicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta Llei entrara en vigor l’endema d’haver-se pu- 

EI Consell Executiu accelerara al mixim els estudis de 

E. PROPOSTES DE RESOLUCI6 

 PROPOSTES SUBSEG~~ENTS A UN PROJECTE o COMUNICAT DEL GOVERN 

PROPOSTES DE R E S O L U C I ~  SURSEG~ENTS AL DEBAT SOBRE EL PROGRAMA 
DE POL~TICA D’OCUPACI~ A CATALUNYA 

PRESENTADES PELS GRUPS (Reg. 2597,2598,2599,2600,2601 i 2602) 

PRESIDfiNCIA DEL PARLAMENT 

D’acord amb all0 que disposa l’article 89.2 del Regla- 
ment, s’ordena de publicar en el Butlleti Oficial del Parla- 
ment de Cutaiunya les propostes de resolució presentades 
pels Grups Socialista (Reg. 25971, parlamentari del PSUC 
(Reg. 2598), d’Esquerra Republicana (2599), parlamenta- 
ris de Convergkncia i Uni6 i Centristes (Reg. 2600), la 
proposta de resolucio presentada conjuntament per tots 
els Grups parlamentaris (Reg. 2601) i la presentada pels 
Grups parlamentaris de Convergkncia i Unió, del PSUC, 
de Centristes i d’Esquerra Republicana (Reg. 2602). 

Palau del Parlament, 29 de juny de 198 1 

Heribert Fi arrera 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSTA DE RESOLUCIb PRESENTADA 
PEL GRUP SOCIALISTA (Reg. 2597) 

Primer 

1. Constatar que el Consell Executiu no ha situat la 
problematica de !’atur com a objectiu prioritari de la seva 
acció política global, malgrat els acords del Parlament re- 

flectits a fes resolucions aprovades el 2- 10-80 i 1’1 I - l 1-80 i 
publicades als BOPC no 1 1 del 16-10-80 i i 3 del 2 1-1 1-80. 

Constatar així mateix I’incornpliment pel Consell 
Executiu dels acords de la Cambra continguts a la resolu- 
ció I 2  de les aprovades el 2- 10-80 i a la 2>, 9 &  1 I ?-2, 
12,”- 1-2-4 i i 3.9 de les aprovades 1’ 1 1 - 1 1-80, Ratificar les 
expressades resolucions i consegüentment manar al Con- 
sell Executiu que doni exacte compliment a llur contingut 
abans del 3 i d’octubre d’enguany. 

2, 

Segon 

1, Reiterar l’acord contingut a la resolució 11 apro- 
vada el 2-10-80 per aquesta Cambra i manar al Consell 
Executiu que realitzi totes les gestions necessaries de ma- 
nera que siguin traspassats a Ia Generalitat de Catalunya, 
abans del 3 1 de desembre d’enguany. 

a) La gestió del Fons de Garantia Salarial. 
b) La gestii, del Fons Nacional de Protecció al Treball. 
c) La gestib de I’Institut Nacional de I’Ocupacio a Ca- 

talunya (INEM). 
d) EIS serveis consegüents a les actuals compethcies 

de les Delegacions del Ministeri de Treball a Catalunya en 
materia d’expedients de regulació de I’ocupaciÓ. 

e) Els serveis a Catalunya de la Inspecció de Treball. 
2, Així mateix i abans del 3 1 - 1 2-8 1, el Consell Execu- 

tiu fara efectiva la representacio de les organitzacions 
empresarials i de les centrals sindicals més representatives 
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en ei control de la gestió dels organismes relacionats amb 
les relacions sindicals, laborals i de la Seguretat Social. 

3. Als efectes de canalitzar les relacions de l’Admi- 
nistració de la Generalitat amb les centrals sindicals i or- 
ganitzacions empresarials mks representatives, el Consell 
Executiu promoura la unificació en un unie organisme que 
sota els criteris de representacio de I’actual Consell de Tre- 
balí estengui les seves funcions assessores i consultives a 
tots els arnbits de la problematica economica i social. 

Tercer 
I .  El Consell Executiu realitzara totes les gestions ne- 

cessiries per tal que sigui efectiva la competkncia sobre 
desenvolupament i execucio a Catalunya dels plans esta- 
blerts per 1’Estat per a la reestructuracio de sectors i,- 
dustrials, prevista a l’article 12’1.3) de 1’Estatut de Catatu- 
nya. 

2. Abans del 30 de setembre d’enguany el Conse11 
Executiu dictara les normes necessaries per tal de modifi- 
car els Decrets de 17-3-80, 21-10-80 i 2-5-81 sobre la 
constitucio i funcionament de la Comissió Interdeparta- 
mental d’Ajuda per a la Reconversió Industrial a Catalu- 
nya (CARIC), en el sentit que !’actuació de l’expressada 
Comissi0 Interdepartamental hagi de venir precedida ne- 
cessariament per l’elaboració i negociació dels plans sec- 
torials o subsectoriais de reconversió, reestructuracib o 
viabilitat acordats per les organitzacions empresarials, les 
centrals sindicals més representatives i els brgans compc- 
tents de I’AdministraciÓ de la Generalitat. 

Quart 
D’acord amb all6 que es preveu a l’article 83.2 i 3 de la 

Llei 8/ 1980 de 1 O de mar$, de 1’Estatut dels Treballadors, 
en el marc d’allo establert a 1’Acord Nacional sobre Ocu- 
pacio de 9-6-8 I i en la perspectiva d’aprofundir i comple- 
tar I’acord subscrit a Catalunya per la Unib General de 
Treballadors de Catalunya i Foment del Treball Nacional, 
el Consell Executiu incentivari la concertacib sobre l’ocu- 
pació entre les centrals sindicals, organitzacions empresa- 
rials i Administració de la Generalitat, mitj angant I’apor- 
tació dels compromisos de politica economica i social que 
el Consell Executiu hagi de prendre per tal de fer efectius 
els objectius de iluita contra l’atur de la concertació. 
Cinquii 

El Consell Executiu presentara al Parlament un pro- 
jecte de llei de creacib d’un Fons per al Foment de 
I ’U cupa cio’. 

Eduard Marth i Toval 
Portaveu del Grup 

PROPOSTA DE RESOLUCIo PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI 

DEL PSUC (Reg. 2598) 

1. El Parlament insta el Consell Executiu perque con- 
sideri l’actuació contra I’atur com el principal objectiu glo- 
bal i especific del conjunt de les seves actuacions i de les 
gestions davant 1’Adrninistracio central. Aquesta prioritat 
de fre als processos de desocupacio i de creacio de llocs de 
Treball ha de guiat l’elaboració de criteris relatius als De- 

partaments d’Economia, Indústria, Treball, Agricultura, i 
Ordenacib Territorial i Obres P~bliques, especiatment. 
L’elaboraciÓ del Pressupost de la Generalitat, les di- 
rectrius i esquema del Pla Territorial de Catniunya han 
d’estar presidides pel mateix criteri prioritari. L‘Admi- 
nistració autonomica ha d’establir els mecanismes perquk 
la inversió pública de competkncies de la Generalitat tin- 
gui en compte de forma prioritaria l’existhcia i contracta- 
ci6 de treballadors en atur no subsidiats. A aquest efecte, 
el Departament d’OrdenaciÓ Territorial i Obres Públiques 
establiri l’obligacib que els plecs de clausules administra- 
tives particulars que acompanyin els contractes d’ohres 
incloguin l’obligacib per al contractista que el 5096, corn a 
mínim, del personal contractat per l’obra corresponent si- 
guin treballadors en atur no subsidiats. El Consell Execu- 
tiu informari el Parlament en el termini de tres mesos de 
les mesures, actuacions i previsions de contractacib esta- 
blertes a tal efecte. 

El Parlament acorda que, tenint en compte les reso- 
lucions que s’aprovin al final d’aquest debat, per6 sense 
perjudici de l’aplicacib i compliment temporal d’aquestes, 
el Consell Executiu de la Generalitat presenti ei proper 
mes de setembre, en cl marc de la proposta regIamenthria 
sobre orientaci6 politica general, un replantejament global 
del terna de l’ocupacib, amb referltncia específica a la inci- 
dkncia i execucio dels plans de reestructuracib sectorial, 
creant en aquest termini el Consell de Rcconversib In- 
dustrial segons els criteris de la. resolució 12J de 1’1 1 de 
novembre de 1980. 

Pel que fa al seguiment de l’aplicacib a Catalunya 
de 1’Acord sobre ocupació signat per la UGT, CCOO, 
CEOE i el Govern central, el Parlament insta el Consell 
Executiu perquk faculti i potenci’i el Consell de TrebalI per 
realitzar aquella funció. Aixi mateix acorda que el Consell 
Executiu informi trimestralment la Comissi6 de Politica 
Social del Parlament sobre el compliment dels acords es- 
mentats pel que fa a Catalunya en general i molt especial- 
ment pel que fa a la creacib dels llocs de treball necessaris 
per al manteniment de l’ocupaci6 global a Catalunya a fi- 
nals de i 982. 

EI Parlament considera que la lluita contra l’atur 
exigeix la més profunda concertacib entre I’Administració 
autonomica, les centrals sindicals i les associacions patro- 
nals. En aquest sentit, constata que la manca d’una po- 
I ítica de traspassos escaient en matkria d’ocupació, lpin- 
compliment de les diverses resolucions parlamentaries re- 
ferides al tema, aixi com l’abskncia d’una política eco- 
ncjrnica efectiva per a contrarestar els efectes de la crisi, 
han estat factors que han incidit negativament en les possi- 
bilitats de concertació. 

El Parlament acorda que el Consell Executiu, en els ter- 
minis més breus possibles, comprometi e1 conjunt de me- 
sures i instruments de política economica que disposa per 
a impulsar el desenvolupament de negociacions tripartides 
a Catalunya, en les quals les centrats sindicals i les asso- 
ciacions patronals puguin apartar les seves iniciatives i 
compromisos respectius. El Paríament considera que la 
politica de traspassos, el compliment de les resolucions 
d’aquest debat, els criteris d’aplicació del Deute Públic i el 
Programa d’hversions, la política d’oordenació del terri- 
tori i obres públiques, els criteris de racionalitzacib i redit- 

2. 

3. 

4. 
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zacio d’obres de caracter comunitari i les mesures adreqa- 
des a un enfortiment institucional de les centrals sindicals 
s6n, entre d’altres, elements que el Consell Executiu haura 
de facilitar per a fer viables i efectives les negociacions tri- 
partides esmentades. 

El Parlament acorda que el Consell Executiu conti- 
nui’ les gestions prop de l’Administraci6 central tz fi d’a- 
conseguir les dotacions necessaries del Fons Nacional de 
ProtecciÓ al Treball (ocupacib comunitaria) per a palmliar 
urgentment la situacib de l’atur a les comarques i localitats 
on la taxa. de desocupacib forCosa. sobrepassi la mitjana de 
I’Estat espanyol. El Parlament insta perqui: prossegueixi 
en aquest sentit la col.laboraciÓ sistematica entre 1’Adrni- 
nistracio autonomica, ajuntaments i centrals sindicals per 
a decidir conjuntament les modalitats i duració de la 
contractació, amb la finalitat que aquesta permeti als be- 
neficiats acollir-se posteriorment a I’asseguranqa de deso- 
cupacib. Aquests criteris hauran de mantenir-se per a 
qualssevol altres fons financers procedents de 1’Admi- 
nistració central amb destinació a obres de caracter social 
(neteja. de boscos, platges, etc.), que siguin canalitzats a 
travks de qualssevol dels Departaments de 1’Administra- 
cib autonbmica. EI Consell Executiu haura de procedir a 
l’estudi i aplicació de mesures d’assisfkncia jurídica, 
tkcnica i de tota indole als ens locals (ajuntaments, diputa- 
cions) en les seves actuacions específiques contra l’atur. 

El Parlament acorda instar el Consell Executiu 
perquk, en el marc de la lluita contra I’atur, fomenti l’ocu- 
pació juvenil amb mesures per a portar a terme les actua- 
cions següents: 

a) Endegament de programes específics d’ocupació de 
joves en tasques d’interk social. 

b) Fixació de criteris per tal d’assegurar la contracta- 
ci6 dc jovcs per les corporacions locals en treballs finan- 
gats pels fons d’ocupacii, cornunitiria. 

c) La formacio cooperativa i assessorament per a faci- 
litar la creacib de cooperatives per part dcls joves, espe- 
cialment Ics de caricter agrari. 

d) L’elaboraciÓ d’un pla global de Formacib Professio- 
nal que unifiqui les diverses iniciativcs i centres existents, 
incloent-hi els dependents de I’INEM, previ traspas. Per 
aixo el Consell Executiu solkita un dictamen previ ai 
Consell de Treball. 

EI Parlament considera que la Comissió de Segui- 
ment de les Negociacions amh la CEE, creada per la Re- 
solució l.a del. 2 d’octubre de 1980, ha d’iniciar els seus 
treballs amb el criteri prioritari d’analitzar: a) les conse- 
qüencies que tindra per a I’ocupacib a Catalunya, global- 
ment i per sectors, l’ingrk &Espanya en els terminis pre- 
vistos per 1’AdministraciÓ central, b) els estudis que a tal 
efecte realitzen ambdues parts, i c) les diverses mesures 
necessaries perque les conscqiihcies puguin ser glbbal- 
ment positives. El Parlament recomana que el Consell 
Executiu sol4iciti al Consell de Treball un dictamen en el 
termini d’un any sobre aquesta qüestib, a més que faciliti 
els contactes pertinents d’aqueli. organisme amb el Consell 
Economic i Social de les Comunitats Europees. 

El Consell Executiu adoptara Ies mesures adequa- 
des per a. I’estudi i estimacib del nivell d’atur de llicenciats, 
ticnics i professionals a Catalunya, així com les mesures 
pertinents de caracter laboral, d’ensenyament i investiga- 

5 .  

6. 

7. 

8. 

ci6, susceptibles de pal4iar aquesta situaci6. El Consell 
Executiu haura d’establir la concertacib necessaria a 
aquests efectes amb les centrals sindicals, les associacions 
professionals, la Universitat i els col-Iegis professionals. El 
Consell Executiu informara abans del 3 1 de desembre de 
198 1 de les actuacions i previsions a tal fi, així com del 
compliment de la Resolució 12.”, 3 11’1 1 de novembre de 
1980, pel que es refereix a l’establiment d’incornpatibili- 
tats de funcionaris. 

PROPOSTA DE RESOLUCI~  PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA 

REPUBLJCANA (Reg. 2599) 

El Parlament insta el Consell Executiu perque presenti 
a les centrals sindicals i entitats patronals la instrumenta- 
cio d’aquells elements de politica economica que depen- 
guin del mateix Consell Executiu i que siguin necessaris 
per a la lluita contra I’atur, per tal d’irnpulsar una concer- 
tacib sobre I’ocupació entre les esmentades centrals sindi- 
cals i entitats patronals i I’Administracib, en el marc de 
I’article 83.2 i 3 de la llei 8/80 de I’Estatut del Treballador i 
de I’Acord que sobre ocupació s’ha assolit recentment a 
I’imbit de tat 1’Estat espanyol, 

En cas d’assolir-se aquesta concertació, el Consell Exe- 
cutiu proposara a... la constitució d’una comissi6 de segui- 
ment que vetllari pel seu acompliment i per l’efectivitat 
d’aquells aspectes de I’ANE aplicabies a Catalunya. 

Igualment el Parlament acorda que el Consell Executiu 
informi la Comissio de Política Social, trimestralment, del 
nivell d’acompliment a Catalunya tant de la concertació 
que pugui establir-se com de I’aplicació de I’ANE en 
aquells aspectes que siguin de la competkcia de la 
Generalitat. 

Rarcelona, 29 de juny de 198 1 

Per Esquerra Republicana 
Joan Hortala 

PROPOSTA DE RESULUCI~ PRESENTADA 

CONVERG~NCIA I U N I ~ ,  I 
PELS GRUPS PARLAMENTARIS DE 

DE CENTRISTES (Reg. 2600) 

El Parlament insta el Consell Executiu perquk presenti 
a les centrals sindicals i entitats patronals aquells elements 
que depenguin del mateix Consell Executiu i que siguin ne- 
cessaris per a la lluita contra X’atur, per tal d’impulsar una 
concertacio sobre la ocupació entre les esmentades 
centrals sindicals, entitats patronals i Administració, en el 
marc de l’article 83.2 i 3 de la Llei 8/80 de I’Estatut del 
Treballador i de 1’Acord que sobre ocupació s’ha assolit 
recentment a I’ambit de tot I’Estat espanyol. 

En cas d’assolir-se aquesta concertació, el Consell Exe- 
cutiu proposara la constitució d’una Comissio de segui- 
ment que vetllara pel seu acompliment i per l’efectivitat 
d’aquells aspectes de I’ANE aplicables a Catalunya. 
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Igualment el Parlament acorda que el Consell Executiu 
informi la Comissi0 de Politica Social d’aqueli, trimestral- 
ment, del nivell d’acompliment a Catalunya tant de la con- 
certació que pugui estabíir-se corn de l’aplicacib de I’ANE 
en aquells aspectes que siguin de la seva compethcia. 

Macia Alavedra, Convergencia i Uni6; Viceng Capdevi- 
la, Centristes de Catalunya. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA 
PER TOTS ELS GRUPS 

PARLAMENTARIS (Reg. 2601) 

El Parlament reitera l’acord contingut en la resolució 
1 la  aprovada el 2 d’octubre de I980 per aquesta Cambra 
i mana al Consell Executiu que realitzi totes les gestions 
nccessaries de imancra que siguin traspassats a la Genera- 
litat de Catalunya abans del 3 l de desembre d’enguany: 

a) Els servcis conscgtients a les actuals competencies 
de les Delegacions del Ministeri de Treball de Catalunya 
en matkria d’expedicnts de regulació de l’ocupacib. 

b) La gestib de l’lnstitut Nacionai de I’Ocupacib a Ca- 
talunya(1NEM). 

c) La gestio del Fons de Garantia Salarial. 
d) La gesti6 del Fons Nacional de Proteccib al Treball. 
e) La Inspecció de Treball de Catalunya. 
El Parlament constata que estan pendents de compli- 

ment les resolucions aprovades per aquesta Cambra num. 
12 de la sessib del 2 d’octubre de 1980 i les resolucions 
nbrns. 2, 1 1.2, 12,1, 12.2, 12.4, i 13 de la sessió de 1’ i 1 de 
novcmbre de 1980. En aquest sentit acorda que cl Consell 
Executiu tes compleixi abans del 31 de desembre d’en- 
guany. 

Macii Alavedra, Convergkncia i Unió; R a f d  RibÓ, 
PSUC; Vicenq Capdevila, Centristes de Catalunya; Joan 
Hortali, Esquerra Republicana; Eduard Martin i Toval 
Grup Socialista. 

PROPOSTA DE RESOLUCIb PRESENTADA 
PELS GRUPS PARLAMENTARIS DE 

PSUC, CENTRESTES.1 ESQUERRA 
REPUBLICANA (Reg. 2602) 

CONVERGQNCIA I U N I ~ ,  

Als efectes de canalitzar les relacions de I’Administra- 
cib de la Generalitat amb les centrals sindicals i organitza- 
cions empresarials representatives, el Consell Executiu 
prornowa la unificacib en un unic organisme que sota els 
criteris de representacib de I’actual Consell de Treball es- 
tengui les seves funcions assessores i consultives a tots els 
ambits de la problematica economica i social. 

Abans del 3 1 de desembre de 198 2 el Consell Executiu 
fari efectiva la representació de les organitzacions em- 
presarials i de les centrals sindicals representatives en el 
control de la gestió dels organismes relacionats amb íes re- 
lacions sindicals, laborals i de la Seguretat Social. 

El Consell Executiu realitzari totes les gestions neces- 
saries per tal que sigui cfectiva la competkncia sobre des- 
envolupament i execució a Catalunya dels plans establerts 
per 1’Estat per a la reestructuració de sectors industrials, 
prevista a l’article 12, 1.3 de I’Estatut de Catalunya. 

Abans del 31 de juliol d’enguany el Consell Executiu 
dictara les normes Iiecessaries per tal de completar el que 
s’estableix en els Decrets de 17 de mar$ de 1980,21 $’oc- 
tubre de 1980 i 2 de maig de 198 1 sobre constitucib i fun- 
cionament de la Comissi6 Interdepartamental #Ajuda 
per a la Reconversio Industrial a Catatunya (GARIC), en 
el sentit que l’actuació de E’exprcssada Comissi0 hterde- 
partamental hagi de comportar la previa presentacio per 
past de les ernprescs que iniciin expedient davant d’a- 
questa, d’un document subscrit per la representacib d’n- 
quellcs i pels respectius comites $’empresa o delegats dc 
personal, en qui: explícitament consti si es produiran o no 
acomiadaments corn a conseqiikncia de la reconversiú, 
rees t ruc t u rac% o viabilitat plantejades. 

El Consell Executiu presentara al Parlament un pro- 
jecte de llei de creacio d’uii Fons per el Foment de I’Ocu- 
pacio a Catalunya. 
Macia Alavedra, Convergkncia i Unió; Rafael RibÓ, 
PSUC ; VicenG Capdevila, Centristes de Catalunya; Joan 
Hortala, Esquerra Republicana. 

4, PROPOSICIONS NO BE LLEI I ALTRES PROPOSTES 

~~o~osrcx6  NO DE LLEI SOBRE D E C L A R A C I ~  DEL PARLAMENT CONDEMNANT 
L9ATEMPTAT SOFERT FEL IPROFESSOR JIMfiNEZ LOSANTOS (Reg. 2420) 

ESMENA A LA TOTALITAT, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA 
REPUBLICANA (Reg. 2494) 

PRESIDfiWCIA DEL PARLAMENT demnant l’atemptat sofert gel professor Jimknex Losantos 
(Reg. 2420)- 

Per donar compliment a atio que estableix l’article 89.2 
del Reglament, s’ordena de publicar en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Cutalunya l’eesmena a la totalitat presen- 
tada pel Grup parlamentari d’Esquerra Republicana a la 
Proposicib no de Llei sobre declaració del Parlament con- 

Palau del Parlament, 30 de juny de i 98 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 
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de la qual són exemples els assassinats de dos membres 
dc la Guirdia Civil a la ciutat de Barcelona el dia 4 de 
maig proppassat, l’atemptat, sortosament lleu, sofcrt pel 
professor Federico Jimenez Losantos el dia 20 del mateix 
mes, i’atcrnptat d’eiements d’ultradreta contra pacífics 
transeijnts a la PlaGa de Catalunya, el proppassat dia 22 
de maig, i els greus fets dels dies 23 i 24 del mateix mes a la 
seu dei Banc Central a Barcelona. 

Esmena presentada pcl G .  p. d’Esquerra Republicana 
(Reg. 24’34) 

(A la totalitat) 
El Parlament de Catalunya expressa la seva mks 

enbrgica condemna de la utilització de la violencia que 
s’intcnta introduir a Catalunya en aquests darrers temps, 

BROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE EL PLA D J A C T U A C I ~  ESPECIAL r URGENT 
PER A SOLUCIONAR ELS PROBLEMES Q’EIVSENYAMENT A 

SANTA COLOMA DE GRAMENET (Reg. 25 16) 

PRESIDfiNCIA DEL PARLAMENT 

La Mcsa dcl Parlament, d’acord amb I’article 129.2 del 
Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, en sessib 
tinguda el dia I I de juny de 198 I ,  ha acordat que la Pro- 
posicib no de Llei sobre el Pla d’acttracib especial i urgent 
per a solucionar els problemes d’enscnyament a Santa Co- 
loma de Gramenet, presentada pel Grup Socialista (Reg. 

25 161, sigui tramitada per la Comissió de Polilica 
Cultural. 

Palau del Parlament, 30 de juny de 198 I 

Heribert Barrera 
Presidcnt del Parlament de Catalunya 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE 
CONVt;,RGl?NCIA J UN16 (Reg. 2582) 

PRES1DGNCI.A DEL PARLAMENT 

D’acord amb l’article 89.2 del Reglament del Parla- 
ment, s’ordena de publicar en el Butlletí Oficial del Parla- 
ment dc Catalunya I’esmena presentada pel Grup parla- 
mentari de Convergkncia i Uni6 a la Proposició no de Llei 
sobre el Pla d’actuacio especial i urgent per a solucionar 
els problemes d’ensenyament a Santa Coloma de Grame- 
net (Reg. 25 16). 

Palau del Parlament, 26 de juny de i98 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

- Estableixi U I Z  Pia d’actuacid especial i urgent que, 
dilzs els límits de ics possibilitats prcssupostdries disponi- 
bles, permeli solucionar els problmes de Ikscolaritzacio’, 
els equipaments i eis transports escolars en els nivells edu- 
calius obligatoris a Sartta: C o b n u  de í%menet, aixicom 
mantmir l’act ual índex d’escoíaritzacio’ en els nivells no 
ohligatoris. 
- Esfuci un estudi de les p ~ b h i o n s  OH es producixin 

circurnstdncies semblants i les inclogui dins el Pla especial 
d’actuacib urgent. 
- Per a la realització d’aquest Pla especial, i en tot alld 

que superi les actuals disponibilitats pressupostdries, 
utilitzi les possibilitats de Jinanpment procedents de 
I’Emissid de Deute Pu’hlic en la part j a  reservada a En- 
senyament. 

Esmena presentada pel G. p. de Converghcia i Unió 
(Reg. 2582) Palau del Parlament, 25 de juny de 198 1 

A I’Exposició de Motius ( . e  modvcacid) 

Consell Executiu per tal que: 
Ateses aquestes circumstancies, el Parlament insta el 

Macia Alavedra i Moner 
Portaveu del Grup Parlamentari de 

Convergencia i Un% 
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PRQPOSlCX6 NO DE LLEI PER A ESTABLIR UN PLA JYACTUACI6 
ESPECIAL I URGENT PER A SOLUCIONAR ELS PROBLEMES 

D’ENSENYAMENT A SANTA COLOMA DE GRAMENET (Reg. 25 17) 

TRAMITA CU^ 

PRESIDkNCTA DEL PARLAMENT mentari del PSUC (Reg. 25 i 7$, sigui tramitada per la Co- 
missi6 dc Política Cultural. 

La Mesa del Parlament, d’acord amb I’article 129.2 del 
Reglament, i escoltada la Junta de Portavcus, en sessió 
tinguda el dia 17 de juny  de 198 1, ha acordat que la Pro- 
posicio no de Llei per a establir un Pla d’actuacib especial 
i urgent per a solucionar els problemes d’ensenyarnent a 
Santa Coioma de Gramenet, presentada pel Grup parla- 

Palau del Parlament, 30 de juny de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DE 
CONVl3RGfiNCIA I UN16 (Reg, 2583) 

PRESIDENCTA DEL PARLAMENT 

D’acord amb I’article 89.2 del Reglament dei Parla- 
ment, s’ordena de publicar en el Butlletí Qfic id  del Parla- 
ment dc Catalunycr l’esmenn presentada pcl Grup parla- 
mentari de Convergkia i Unio n la I+aposició no de Llei 
per a establir un Pla d’actuació especial i urgent per a solu- 
cionar cls problemes d’cnscnyarnent a Santa Colonia de 
Gramenet (Reg. 25 17). 

Palau del Parlament, 26 de juny  de 19 8 1 

Heribert Barrera 
Presidcnt del Parlament de Catalunya 

- Estableixi U I Z  H a  d’actuacio’ especial i urgent que, 
dins dds límits de ics possibr‘iitals pressupostdries dispo- 
nihles, pernzeti solucionar d s  prohlemes de I’escoiuritza- 
cio’, e h  equipaments i els transports escolars en C J S  nivells 
educatius ohligaturis a Santa Coloma dt. Grarnc net, així 
com tnantenir I’nctual index d’escuiaritzacid en cls nivclIs 
110 o b liga loris, 
- Es.  faci U I Z  estudi de ics poblacions O H  es yrodueixh 

circurnstcincies scmblas2ts i les inclogui dins el Pla cspccial 
d’actuacici urgenl. 

-. Per CI la reaiitzacid d’aquest Pla especial, i en tot all6 
que superi les actuals disponibilitats prcssupnstcirim, uti- 
litzi les possibilitats dcJinanCanzent procedcnts de J’Etnisr- 
sit3 de Deute pu’blic cn la part j a  rexervada a Ensenya- 
riiení. 

Esmena presentada pcl G. p. Re Converghcia i Un16 
(Reg. 2583) Palau del Parlament, 25 de juny de 198 I 

A 1’Exposicib de Motius (De modl:ficaci$ 

Consell Executiu per tal que: 
Ateses aquestes circumstancies, el Parlament insta el 

Macia Alavedra i Moner 
Portaveu del Grup parlamentari de 

Convergencia i Unit, 

PROPQSlCI6 NO DE LLEI SOBRE LES TRANSFERGNCTES DELS 
SERVEIS EDUCATIUS (Reg, 25 3 8) 

TRAM I TA c 16, 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 25 381, sigui tramitada per la Comissió de Politica 
Cultural. 

La Mesa del Parlament, d’acord amb l’article 129.2 del 
Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, en sessió 
tinguda el dia i 7 de juny dc 198 I ,  ha acordat quc la Pro- 
posició no de Llei sobre les transferbncies dels serveis edu- 
catius, presentada pel Grup parlamentari del PSUC (Reg. 

Palau del Parlament, 30 de juny de 198 1 

Heribert E% arrera 
President del Parlament de Catalunya 



RUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 39 / 6 juliol 1981 1161 

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS (Reg. 2579,2585,2586,2587)  

PRESIIDENCIA DEL PARLAMENT 

D’acard amb l’article 89.2 del Reglament, s’ordena de 
publicar en el Butlleti Oficial del Parlament de Catalunya 
les esmenes presentades pels Grups parlamentaris d’Es- 
querra Republicana (Reg. 25 79),  Convergencia i Uni6 
(Reg. 25851, Socialista (Reg. 2586) i Centristes (Reg. 
25 87), a la Proposicib no de Llei sobre les Transferkncies 
de Serveis Educatius (Reg. 2538). 

Palau del Parlament, 26 de juny de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

Esmena presentada pel G. p. d’Esquerra 
Republicana (Reg, 2579) 

(De modi&$cucid) 
Substituir en tot el text de la Proposició no de Llei la pa- 

raula propietari (en singular o plural) pir la paraula litular 
(en singular o plural). 

Esmenes presentades pel Gm p. de 
Converghia i Uní6 (Reg. 2585)  

AI Preambul (De modipcacid) 
Es sentir uninime de l’opini6 pljblica i dels seus repre- 

sentants en aquest Parlament la necessitat d’una major sa- 
cionalitat i eficdcia en el metode d’adjudicació de destina- 
cions del professorat. 

Mentre estigui vigent el sistema actual de provisi6 de 
places per al professorat d’EGB en els Centres Públics, tot 
respectant plenament els resultats dels concursos de 
trasllat, cal disposar d’uns mecanismes normatius provi- 
sionals que, tenint en compte les necessitats pedagogiques 
dels Centres, molt especialment en els nivells d’Educaci6 
Pre-escolar i Educacib Especial, així corn la convenikncia 
de desplaqar el minim nombre possible de professors de 
llurs destinacions actuals, permetin d’avanc;ar en aquest 
camp cap una millor escola pública. 

Per tot aixb, en espera de legislar amb caricter general 
sobre un nou sistema d’adjudicació, ei Parlament de Ca- 
talunya insta el Consell Executiu per tal que: 

Ai punt 1 (De mod$cacid) 
Tot respectant el dret del propietaris definitius, recone- 

gut en el; Concurs General de Trasllats, !’Administració 
apliqui les normes que ja té establertes així com els criteris 
que es puguin deduir d’aquesta proposta no de llei per tal 
d’assegurar que el personal ... (la resta igual). 

AI punt 1.1. (De modificacid) 
1. E. En les localitats on el nombre de propietaris defini- 

tius de nova destinació sigui inferior ai de places reals (és 
plaqa real tota plaqa no ocupada per un professor, sigui 
quin sigui la seva situacio administrativa), s’evitark el 
desplaqament de propietaris provisionals i interins, ex- 
cepte que aquests ho haguessin demanat voluntariament o 
aixi ho requerissin les necessitats pedagbgiques del Centre 
en els nivells de preescolar i educació especial. 

Al punt 1.2. (De rnod8cacid) 
1.2. A fi de respectar el que es diu a l’apartat 1, es pro- 

curara que sigui desplagat per propietaris definitius el 
minim nombre de possible de professor interins o contrac- 
tats, i també de propietaris provisionals si s’escau. 

Al punt 1.3. (De modiicacid) 
1.3. L’adjudicacio de places de professors propietaris 

provisionals, interins o contractats es far$ tenint en 
compte els criteris de l’apartat 1. En tot cas, es procurara 
assegurar que les places d’Educaci6 Pre-escolar i Educa- 
cib Especial aixi com les de Segona Etapa a on es pugui, es 
cobreixin en funcio de les necessitats dels Centres, tot 
mantenint-hi els professors que hagin demostrat provada 
eficacia cum a mestres de les esmentades unitats. Aquesta 
eficicia es comprovari mitjanGant un acord del claustre 
certificat pel Director amb el vist i plau de l’inspector de 
zona. 

Hom adjudicara la resta de places a professors que tin- 
guin la titulaci6 corresponent a les especialitats requeri- 
des, i encara queden places d’aquests nivells per cobrir, 
aquestes seran adjudicades segons les solkituts i prefe- 
rencies dels professors sense plaqa, tenint en compte 
l’ordre de prelació de llur situació administrativa i la con- 
venikncia d’assegurar la continuilat dels equips docents. 

Ai punt 2 (De rnodiuficacid) 

AI punt 3 (De mod8caciÓ) 
Els Ajuntaments col4aboraran amb el Departament 

d’Ensenyament en tot all6 que els correspongui en les tas- 
ques d’adscripcib de professors, respectant els criteris ja 
vigents i el que estableix aquesta proposició no de llei així 
com en totes aquelles altres necessiries per al ’comenqa- 
ment del curs. 

AI punt 4 (De modficacio’) 
El calendari establert ha de garantir abans del dia 10 

d’agost la fixaci6 del professorat en els Centres a fi qui els 
mestres coneguin la tasca pedagogica que hauran de de- 
senvolupar el curs vinent. 
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Esmena presentada pel G. Socialista 
(Reg. 2586) 

(D’addicio’ d’un nou punt) 
En iniciar-se el proper període de sessions, la Con- 

selleria d’Ensenyament facilitari a la Comissi6 de Cultura 
d’aquest Parlament la documentacib suficient respecte les 
característiques de les places docents, dotades, de nova 
creació, interinatge, etc., i del professorat, a fi de poder 
contribuir a la legislacio sobre el nou sistema d’adjudica- 
ció de places de professorat en el sector públic a 
Catalunya. 

5. 

Esmenes presentades pel G .  p. 
de Centristes (Reg. 2587) 

Ai punt 1 (De modflcucib) 

tat del professorat,..>) 
N... dei catali, aixi com evitar, en elpossible, la mobili- 

AI punt 1 1. (De modificacib) 
({En les localitats OH el nombre de propietaris definitius 

de nou destisigui inferior al de vacants reals, s’evitard tot 
tipus de desplapment de p r ~ ~ i e t a r i  provisional i intert si  
aquests volunttiriament no ho haguessin demanat, previ 
informe de la inspeccib tecnica. )) 

Al punt 1 m2m (De supressid) 

de nou des tísigui superior al de vacants reals. 
En les localitats on e? nombre de propietaris deflnitim 

Al punt 1.3. (De modifmció) 
L’djudicacio’ de places de prufessor~ propiet~ris provi- 

sionals, interins o contractats es fard tenin en compte els 
criteris de [’apartat I .  Ert tot cas, es procurard assegurar 
que les places d’Educaci6 Pre-escolar i Educacio’ Espe- 
cial, aixicom Ics de Segona Etapa a on es pugui, es cobrei- 
xin en jruncio’ de les necessitats dels Centres, tot 
mantenint-hi eis professors que hagin demostrat provadu 
efiGcicia corn a mestres de les esmentades unitats. Aquesta 
eficdcia serd dictaminada per l’hspector de zona. 

AI punt 4 (De rnodflcucid) 

abans del 10 d’agost la fixació...)) 
{{S’establira un calendari en el qual es garanteixi per 

PROPOSiCI6 NO DE LLEI SOBRE L’INSTITUT DE MEDIACI6, 
ARBITRATGE 1 CONCILIACI6 

PRESENTADA PEL GRUP PARIAMBNTAiIl DEL PSUC (Rcg. 245 I) 

TRAMI’FACIÓ 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT del PSUC (Reg. 245 i), sigui tramitada per la Comissió de 
Política Social. 

Palau del Parlament, 18 de juny de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catdunya 

La Mesa del Parlament, d’acocd amb l’article 129.2 del 
Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, en sessi6 
tinguda el dia 17 de juny de 198 1, ha acordat que la Pro- 
posicib no de Llei sobre 1’Institut de Mediació, Arbitratge i 
Conciliacio (IMAC), presentada pel Grup parlamentari 

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS (Reg. 2580,2584,2585) 

PRESIDgNCIA DEL PARLAMENT Llei sobre 1’Institut de Mediació, Arbitratge i Conciliació 
(IMAC) (Reg. 245 I). 

D’acord amb l’article 89.2 del Reglament, s’ordena de 
publicar en el Butlletí OJciul del Parlament de Cataiunya 
les esmenes presentades pels Grups parlamentaris d’Es- 
querra Republicana (Reg. 2580), Convergencia i Wnio 
(Reg. 2584) i Centristes (Reg. 2585), a la Proposicio no de 

Palau del Parlament, 26 de juny de 198 i 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 
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Esmena presentada pel G ,  p, d’Esquerra 
Republicana (Reg, 2580) 

A I’apartat a) (De mod$cacid) 
Substituir, al final de l’apartat, els mots K.. a cada Cap 

de Comarca de Catalunya)), per K.. alld un els fets de- 
mostrivl que sdn dei tot indispensables.)) 

Esmenes presentades pel G .  p. de Convergincia 
i Unió (Reg. 25 84) 

A t’apariat a) (De nzod$cacih) 

Que el Consell Executiu, previ estudi de les nccessitats i 
grau de saturacio de les diferents unitats conciliadores i 
després de sotmetre-ho a consideracib del Consell de Tre- 
ball, adopti les rncsures necessaries per la crcació d’unitats 
de conciliacib en aquells caps de comarca de Catalunya 
que siguin adients. 

A I’apartat b) (De nzodL$cncid) 
Que el Consell Executiu, un cop em& l’informe de la 

Comissió de Treball constituida a I’efecte en ei si del Con- 
sell de Treball, adopti amb la participacib de les Centrals 
Sindicals i Organitzacions Patronals kes mesures previstes 

en el Reial Decret de funcionament de I’IMAC per la com- 
posici6 de les Juntes d’aquest. 

A t’apartat c) (De modNcaci6) 
Que el Consell Executiu estudiii prkvia avaluació amb 

les Centrals Sindicals i Organitzacions Empresarials a tra- 
vks del Consell de Treball el possible funcionament dels 
Tribunals Arbitrals, i adopti les mesures necessiries per- 
qu& es cobreixi l’esmentada funcib arbitral. 

Esmena presentada pel G. p. de 
Centristes (Reg. 25 88) 

(A la totalitat) 
El Canseil Executiu de la Generalitat, no pot regular el 

funcionament dels tribunals arbitrals ni adoptar mesures 
necessaries sobrc arbitratge, tota vegada, que les potestats 
normatives en mathria laboral son dc l’exclusiva compc- 
tkncin de I’Administracib Central d’acord amb el que es 
disposa a I’aarticle 25 apartat 2 de I’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, on es preveu que la Generalitat haura de 
respectar les normes reglamentaries que dicti el Govern 
Central en materia de Treball. 

Per les mateixes raons, és evident que la Generalitat no 
pot alterar ni l’estructura organica ni funcional d’un orga- 
nisme (IMAC), que ja te les seves propics normes de fun- 
cionament, que no poden &ser substitui‘des per altres au- 
thnomes, al no tenir la Generalitat de Catalunya, potestat 
en la materia. 

G .  INTERPELLACIONS I MOCIONS 

E. INTERPELLACIONS 

a) interpel-lacions que s’anuncien 

lNTERPELLACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE EL FONS 
DE GARANTIA SALARIAL 

QUE FORMULARAN ELS DIPUTATS SRS. FRANCESC VICENS, DEL GRUP PARLAMENTARI 
D’ESQUERRA REPUBLICANA, I RAFAEL RII36, DEL, GRUP PARLAMENTARi DEL PSUC (Reg. 2550) 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT Rafael RibÓ, del Grup parlamentari del PSUC, sobre el 
Fons de Garantia Salarial. 

Palau del Parlament, 25 de juny de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

Per donar compliment a all6 que disposen els articles 
89.2 i 123 dei Reglament, s’ordena de publicar en el 
Butlleti Oficial del Parlament de Catalunya la 
interpelJaciÓ que formularan els Diputats Srs. Francesc 
Vicens, del Grup parlamentari d’Esquerra Republicana, i 
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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els Grups parlamentaris d’Esyuerra Republicana de 
Catalunya i dei Partit Socialista Unificat de Catalunya, 
cl’xord amb al10 que estableix l’aarticlc T 23 del Keglamcnt 
de la Cambra, presenten la interpel4aeib següent al Con- 
sell Executiu. 

Igualment, i d’acord amb al16 que preveu el punt 6& dc 
l’articlc 123, cls Grups que subscriuen demanen a la Mesa 
del Parlatnerit que, en cas de 110 poder-sc substanciar la 
interpei+laciO present en I’actual periodc de sessions, es 
traslladi aquesta al periodc dc sessions següent. 

Palau del Pariamcnt, 1 6 dc juny de 198 1 

Pranccsc Viccns i Giralt 
Portaveu del G. p, #ERC 

Rafael RibÓ i Massi> 
Portaveu del G. p. del PSUC 

INTERPEL L A C K ~  

Entre les resolucions aprovades en el debat sobre Acci6 
Politica i cle Govern del dia 2 d’ooctubre de 1980, la 
mimero i I ,  que fou aprovada per unanimitat de la 
Cambra, requeria del Consell Executiu que gestiones amb 
urgencia, ((des de la Comissib Mixta de Tram feri?ncim, 
la transferkncia de la gestió dei Pons de Garantia Salarial 
a Catalunya (BOPC, 1 I). Ates que aquest redactat no era 
l’adequat perquk la Comissi6 Mixta de Transferhcies té 
per rnissib actuar exclusivament en relació amb els serveis 
que corresponen a la tieneralitat d’acord amb 1’Estatut 
(Disp. Transitoria 6a.). Atks tarnbii que, després de mks de 

8 mesos, no s’havia aconseguit per cap via la transferkncia 
demanada, sembla clar que aquesta qüestió mercixia ésser 
replantejada davant del Ple del Parlament. 

El dia 10 de juny de 198 1 la Comissib de Politica Social 
debatia una Proposicib no dc Llei presentada pel Grup 
parlamentari del PSUC que, tot incorporant les esmenes 
d’ERC, plante.javn de nou davant d’aquest Parlarncnt la 
necessitat d’urgir el Consell Executiu perqui: qrengués 
talcs les mesures adequades perqui! 1’Bstat dicti normes 
per :i traspassar a la Generalitat la gestió a Catalunya de 
I’activitat d’ayuest organisme (el Fons de Garantia Sala- 
rial) ci’acord amb I’articlc I I .2 de I’Estatut d’Autonomian. 

La voluntat quc traduien, tant la Proposicih no de Llci 
com les esmenes abans esmentades, no era altra que la 
d’ajudar a assolir la maxima capacitat d’autogovcrti per a 
I’Executiu de la Generalitat, i així fou cxprcssat pels Grups 
parlamentaris esmentats, tant cn la defensa de La Proposi- 
ció no de Llei corn en la de les csincnes. 

Atesa la importincia del tema, i volent rectificar la con- 
hsió que, a judici dels grups del PSUC i d’ERC, cs va. po- 
der produir en la Comissi0 de Politica Social amh aquesta 
Proposicici no de Llei, plantegem al Consell Executiu Ics 
qüestions següents. 
- ¿Considera el Consell Executiu urgent que la gestio 

del Fons de Garantia Salarial ha d’ésser traspassada n la 
Generalitat de Catalunya, quant a un millor control i efi- 
cacin d’aqucst organisme a Catalunya per així fer possible 
acomplir les finalitats per les quals va &ser creat? 
- ¿Ha pres el Consell Executiu totes Ics mesures ade- 

quades pcrque el Govern de 1’Estat dicti normes per a tras- 
passar a la Generalitat la gestib a Catalunya de l’activitat 
d’aquest organisme, d’acord amb l’article 11.2 de I’Estatut 
d’ Autonomia? 

b) Referencia de les interpel4acions fornadades 

- La interpeblacid al Consell Executiu sohre el conveni 
Generalitat-Caixes d’Estulvis (Reg, 2407) fou f o r m d a d ~  
pel Iliputat Sr. Joan Cumas, dei G. Socialista, i resposta 
per L’H. Sr. Conseller d’Econornia i Finances en el Ple del 
dia 25 de juny de 1981 (USPC, 66). 
- Ida interpeE.luciÓ ai Cuasel2 Rxecutiu sobre Ics activitats 
terroristes a Catalunya (Reg. 24Q8)fou formulada pel IX-  
putat Sr. Joaquim Jou, del G.  Socialista, i resposta per 

I’H. Sr. Conseller de GowrnaCiÓ CIZ el Ple del dia 25 de 
juny de I981 (DSPC, 66). 

- LQ interpeblacid a 1’H. Sr. Conseller d’hdzislria i Eszcr- 
gia sohre I’empresa Hispana Ulivetti, SA. (Reg 2423) fou 
jbrmukada pel Dljlutat Sr. Antoni Lucchetti, del G.  p.  del 
PSUC, i mposta  per 1’H. Sr. Conseller en el Ple del dia 
25 de juny de 1981 (DSPC, 66). 
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2. MOCIONS SUBSEG~ENTS A INTERPEIAACLONS 

M O C I ~  SUBSEG~ENT A LA INTERPEL- LACI^ AL CONSELL EXECUTIU 
REFERENT AL RETORN BEL PATRIMONI COOPERATIU 

PRESENTADA PEL GRUP PAKLAMENTARI DEL PSUC (Reg. 2554) 

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS (Reg. 2573 i 2574) 

PRESIDfiNCIA DEL PARLAMENT 

D’acord amb l’article 89,2 del Reglament, s’ordena de 
publicar en ei Butlletí Oficial del Parlament de Cutalunya 
l’esmena presentada pel Grup Socialista (Reg. 2574), i la 
presentada pcl Crup parlamentari de Centristes (Reg. 
2573)’ a la mocio subsegiient a la interpel4acib al Consell 
Executiu sobre el retorn del patrimoni cooperatiu, presen- 
tada pel Grup parlamentari dei PSUC. 

Palau del Parlament, 25 de juny de 198 1 

Heribert JEarrera 
President del Parlament de Catalunya 

Esmena presentada pel G. p. 
de Centristes (Reg. 2573) 

AI paragraf primer {De mudifmci6) 
K.. En aquest sentit, acorda de recomanar l’inici de ne- 

gociacions a fl que, en aquells casus en guG sigui possible 
per ésser els seus actuals posseiaurs ens pu‘blics, es pugui 
aconseguir la cessid d’ús als cooperadors d’aq ueli 
patrimoni.., )) 

Esmena presentada pel G. Socialista (Reg. 2574) 
~ ~~ 

Al parigraf segon (De supressi6) 
Tot el text del parigraf. 

MOC16 SVBSEGiiENT A LA iNTERPEhLAGI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
L’EQUIPARACIG DE LES TARIFES TELEFdNIQUES D’EXTRARADI AMB 

LES TARIFES TELEFONIQUES URRANES 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN GANYET, DEL GRUP SOCIALISTA (Reg. 2556)  

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS (Reg. 2570 i 2572) 

Esmena presentada pel G .  p, de 
Converghcia i Un30 (Reg. 25 70) 

(De modvcacib) 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

D’acord amb l’article 89.2 dei Reglament, s’ordena de 
publicar en el Bullleti Qflcial del Parlament de Catalunya 
i’esmena presentada del Grup parlamentari de Conver- 
gencia i Unio (Reg. 2570), i la presentada pel Grup parla- 
mentari d’Esquerra Republicana (Reg. 2572), a la moc% 
subsegüent a la interpel-laci6 al Consell Executiu sobre l’e- 
quiparacio de les tarifes telefoniques d’extraradi amb les 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu de 
la Generalitat perqu6 continui’ ¡es negociacions iniciades 
que permetin en un termini tndxim de sis lrnesos resoldre la 
injusta situació provocada ... 

tarifes telcfoniques urbanes, presentada pel Diputat Sr. 
Joan Ganyet, del Grup Socialista. Esmena presentada pel G. p. d’Esquerrs 

Republicana (Reg. 2572) 
Palau del Parlament, 25 dejuny de i981 

(De modi@xid) 
EI Parlament de Catalunya insta ei Consell Executiu de 

la Generalitat que prosseguexi les gestions per a rmoldre 
la injusta situació... 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 
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MOC16 SUBSEGÜENT A LA INTERPEbLACI6 AL CONSELL EXECUTIU 

-~ I- 

SOBRE EL CONVENI GENERALITAT-CAIXES D’ESTALVIS 

PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA (Kcg. 259 I )  

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT 

Ida Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de 
j imy de I 98 I , d’acord amb I’article 125.2 del Reglament, 
11:~ ticordat de declarar la congruencia de la moció subse- 
gticnt a la interpel.laciÓ a1 Consell Executiu sobre cl Con- 
veili Generalitat-Caixes d’Estalvis (Reg. 259 1)’ presen- 
tada pel Grup Socialista. Aixi mateix, d’acord amb I’arti- 
CIC 62 del Reglament, la Mesa ha acordat de dispensar el 
terrnini dc dos dies i, d’acord amb  l’article 89.3, ha acordat 
(llir el text de la mociú sigui reprodui‘t i repartit als senyors 
IXyutats i als Grups abans de publicar-lo. 

Per donar compliment a all6 que disposa I’article 89.2 
del Reglament, s’ordena de publicar en el RutIleii Oficial 
dei Purlament de Catalunya la damunt dita moció, i es fa 
avinent que, d’acord amb l’article 125.2, els senyors Dipu- 
ta ts  i els Grups parlarnentaris potlen presentar-hi esmenes 
filis a sis hores abans de comenvar la scssih plenaria 
vi ncnt. 

Palau dcl Parlament, 29 de juny de 198 I 

Heribert Barrcra 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan  Comas i Rasagañas i Joan Prats i Catala, Dipu- 
tats del Grup Socialista, fent us d’allb que determina l’arti- 
cle I25 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
moció consegüent a la interpel.laci6 substanciada ahir al 
Ple, sobre cl Conveni Generalitat-Caixes d’Estalvis per tal 
que sigui dcbatuda i votada a la sessió plenaria vinent. 

MOC16 

El Parlament acorda: 
I ,  Per tal de fomentar el financament per les Caixes 

d’Estalvis dels pressupostos d’inversió de les Corpora- 
cions Locals, la Generalitat acordara amb les Caixes una 
xifra anual global amb carhcter de mínim, que es distri- 
buira entre cada Caixa en funció del seu passiu. 

Ca Generalitat, d’acord amb la legislacib vigent, 
cornunicara a les Corporacions Locals les inversions que 
podran acollir-se al rkgim dels crkdits computables dins el 
coeficient d’inversib obligatori de Ies Caixes. 

L’aprovacib de les sol-licituds de crkdits que s’acu- 
llin al rkgim assenyalat en el punt 2 correspondra a una 
Comissi6 Mixta integrada per representants de la Genera- 
litat, de les Associacions de Corporacions Locals i de les 
Caixes. 

4. La Comissi6 Mixta prevista en ei punt 3 acordara i 
notificmA a les Corporacions Locals i a les Caixes els cri- 
teris per a la qualificacib d’inversió de caracter prioritari, 
als efectes de l’aplicació dei tipus d’interks preferent. 
Aquests contractes de credit es formalitzaran cntre les 
Corporacions Locals i les Caixes i se’n donari compte a la 
Comissió Mixta. Aquesta Comissió dictarninara tambe, 
en cas de confiictc, sobre si la solkitud carnpleix els crite- 
ris establcrts per a la qualificacib d’inversió de caracter 
prioritari, 

Les Corporacions Locals i les Caixes, en el marc de 
la legislació vigent, gaudeixen d’autonornia per a contrac- 
tar qualsevol credit no contemplat en els punts anteriors. 
La celebracib d’aquests contractes es notificara, per& a la 
Comissió Mixta quan llur finalitat sigui el finanqament 
d’inversions de les Corporacions Locals. 

EIS préstecs s’instrumentaran mitjanqant contracte 
de préstecs intervingut per fedatari públic i signat per la 
Corporació Local i la Caixa de qu6 es tracti. 

El Consell Executiu tractara d’adequar el Conveni 
vigent als criteris d’nquesta mocib i emprendri els treballs 
necessaris perque els convenis d’exercicis successius res- 
ponguin als criteris d’aquesta, Els convenis successius 
s’hauran de publicar en el Diari Oficiai de la Generalitat. 

2. 

3. 

5 ,  

6” 

7, 

Palau del Parlament, 26 de juny de 198 1 

Joan Comas i Basagaias, i Joan Prats i Catali 

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS (Reg. 26 14 i 26 15) 

PRESIDGNCIA DEL PARLAMENT (Reg. 2591), presentada pels Diputats senyors Joan Co- 
mas i Basagañas i Joan Prats i Catala, del Grup Socialista. 

D’acord amb l’article 89.2 del Reglament, s’ordena de 
publicar en ei RutEEeti oficial del ~ a r l a ~ ~ e n t  de Catalunya 
les esmenes presentades pels Grups parlamentaris de 
Convergencia i Unió (Reg. 2614) i de Centristes (Reg. 
26 I 5>5 a fa moc% subsegüent a la interpelJaci6 al Consell 
Executiu sobre el conveni Generalitat-C aixes d’Estalvis 

Palau del Parlament, 30 de juny de I98 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 
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Esmenes presentades peí G.  p, de 
Convergincia i Unió (Reg. 2614) 

Esmenes presentades pel G. p. de 
Centristes (Reg. 26 15) 

Al punt 1 (De mod@cacih) 

acordari*,.,, 
Al punt 2 (De rnodflcaci6) 

AI punt primer (DE supressió) 

passiu. 

({...Corporacions Locals, el Consell Executiu ... que es distribuira entre cada Caixa en funcÍÚ del seu 

Al punt quart (De supressid) 
Tot el punt. 

{{El Consell Executiu, d’acord amb la legislacib vigent, 
escoltades les Associacions de Corporacions Locals, pu- 
blicasa anualment les classes d’inversions locals que po- 
dran Csser computades amb carrec als coeficients d’inver- 
si6 obligathria referits als credits de regulació especial de 
les Caixes d’Estaivi.n 

Al punt cinqui (D’addicid) AI punt 3 (De modflcacid) 
... contractar qualsevol credit no contemplat en els H L’aprovació de les sololicituds de credits que s’acollei- 

xin al rkgim senyalat en el punt 2, ser4 cornunicadapel 
Conseell Executiu semestralment a la Comissió d’Ecom- 
mia, Finances i Pressupost del Parlament. )) 

punts anteriors, pr6via cornunicaci6 ai Consell Executiu, 

AI punt sisi @‘addició) Al punt 4 (DE mudflcacib) 

+.. i la Caixa que es tracti, i la rfibrica a efectes de {&l Consell Executiu acordmi i publicard anualment 
els criteris per a la qualr;ficucio’ d’inversici de carcicter prio- 
ritari, als efectes de l’aplicacib del tipus d’intergs prefe- 
rent. Aquests contractes de cr2dit es formalitzaran entre 
les Corporacions Locals i les Caixes.)) 

Ai punt 5 (De wpressib) 

constdncia del C o r d í  Executiu, 

Ai punt sete (D’addicid) 

les Caixes, el Conveni ... 
El Consell Executiu tractara d’adequar, d’acord amb 

La celebració d’uquest ... Locals. 
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I: 168 

H. PREGUNTES 

2. PREGUNTES A RESPONDRE ORALMENT DAVANT EL BLE 

a) Preguntes que s’anuncien 

PRESIDf“1A DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all0 que estableixen els articles 
89.2 i 127 del Reglament, s’ordena de publicar en el 
Butlletí Qficial del Parlament de Catalunya les preguntes 
tot seguit especificades, perqui siguin formuiades i respos- 
tes oralment davant e1 Ple: 

- Pregunta a 1”. Sr. Conseller de Treball sobre el Fons 
de Garantia Salarial, que formulara el Diputat Sr. Luis 
Andrés Garcia Sáez, del G. Socialista (Reg. 2.543). 
- Prcgunta al Consell Executiu sobre el nomenament de 
directors de centres escolars, que formulara el Diputat Sr. 
Joan Resa, del G. p. de Centristes (Reg. 2596), 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la campanya teatral 
del Grec-8 1, que formulara pel Diputat Sr. Xavier Folch, 
del G. p. del PSUC (Reg. 26 1 1). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre l’atorgament de 
subvencions per part del Departament de Cultura, que 
formulara pel Diputat Sr. Xavier Folch, del G. p. del 
PSUC (Reg. 26 12). 

Palau del Parlament, 30 de juny de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Cataiunya 

PREGUNTA A L’H. SR. CONSELLER DE 
TREBALL SOBRE EL PONS DE GARANTIA 

SALARIAL 

QUE FQRMULARA EL DIPUI’AT SR, LUIS ANDRBS 
G A R C ~ A ,  DEL GRUP SOGiALISTA (Reg. 2543) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Luis Andrés Garcia Saez, Diputat del Grup Socialista, 
fent us d’allo que es disposa als articles 127 i 128 del Re- 
glament de la Cambra, formula la pregunta següent al 
Conseller de Treball per tal que sigui contestada oralment 
en el Ple. 

El Ple del Parlament, en el debat que es va celebrar el 
dia 2 d’octubre de 1980, aprova per unanimitat dels Dipu- 
tats la resolucib nbm. 1 1  publicada al ROPC núm. 1 I del 
16 d’actubre, la qual diu textualment: K.. són prioritaries 
les. transferencies dels serveis de 1’Estat corresponents a 
les compctkncies estatutaries relacionades amb el treball i 
l’ocupacib, i manar al Conselt Executiu que gestioni amb 
urgkncia, des de la Comissió Mixta de Transferkncies, i 
d’acord amb al10 que es preveu a l’apartat 2 de l’arlicle 17 

de I’Estntut de Catalunya, la tsansferiincia dels serveis 
scgiicnts: a) Gestib del Fons de Garantia Salarial a Cata- 
l un y a )). 

Així mateix, el Ple del Parlament, en la sessió celebrada 
el dia i 9  de desembre, aprova per unanimitat dels Dipu- 
tats la resolucib núm. 3 que diu: ({Que en la política dels 
traspassos es doni preferkncia a aquells serveis que inci- 
deixin en la situació de la crisi economica i que puguin aju- 
dar a una més eficac gestió dels recursos adscrits a la lluita 
contra. I’atur)). 

EI document que va presentar el Consell Executiu per a 
aquest debat sobre la politica de traspassos estableix el ca- 
lendari de la Comissió Mixta de Traspassos Estat- 
Generalitat per al primer trimestre de I98 i = En aquest CR- 
lendari era previst el traspas de la gestió del Fons de Ga- 
rantia Salarial. 

Per tot aixo, i havent transcorregut un termini de més de 
sis mesos sense tenir aquest Diputat cap informacio rela- 
tiva al compliment per part del Conseller de Treball de 
I’esmentada resolució del Ple del Parlament, li formulo la 
pregunta segiient : 

Quines mesures ha adoptat el Conseller de Treball per a 
donar compliment a la resolucib núm. 11 publicada en el 
BOPC que diu que el Consell Executiu gestioni amb ur- 
gkncia des de la Comissi6 Mixta de Transferencies el tras- 
p i s  de la gesti6 del Fons de Garantia Salarial? 

Palau del Parlament, 16 de juny de 198 1 

Luis Andrks Garcia Saez 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SORRE 
EL NOMENAMENT DE DlRECTORS DE 

CENTRES ESCOLARS 

QUE PORMULARA EL DIPUTAT SR. JOAN RESA, 
DEI-, GRUP PARLAMENTARI DE CENTRISTES (Reg. 2596) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Resa i Esteve, Diputat del Grup parlamentari de 
Centristes, fent Ú s  d’ailo que disposen els articles 127 i 128 
del Reglament de la Cambra, formula la pregunta següent 
al Consell Executiu per tal que sigui contestada oralment 
en el Ple. 

L’article 15 de Z’Estatut estableix la compethcia plena 
de la Generalitat en materia d’ensenyament sens perjudici 
d’allb que disposen en els articles 27, 8 1 i 149.1, apartat 
30, de la Constitucib. 

La Llei Orginica de Centres Escolars del 19 de juny de 



1980, en la seva Disposició Addicional, estableix que els 
articles 25.3 i 25.4, relatius a les compethncies dels direc- 
tors dels Centres Escolars i altres 6rgans unipersonals de 
Govern, podran ksser modificats per les Comunitats au- 
thnomes. 

El Reial Decret 2762/80 regula el procediment de 
constitució dels organs col-legiats de Govern dels Centres 
Phblics d’Ensenyament. La. Disposici6 Addicional de l’es- 
mentat Reial Decret, estableix que, en tant que les Comu- 
nitats authnomes no exerceixin la compethcia a que es re- 
fereix la Disposició Addicional apartat 3 d’aquella Llei 
Orginica, o no dictin la seva prbpia reglamentacib espe- 
cifica en la materia, sera d’aplicacio el Reial Decret 
2762/80 en les Comunitats autonomes. 

A I’esguard dels antecedents exposats, aquest Diputat 
pregunta: 

¿Ha dictat el Consell Executiu les normes reglamen- 
tiries que han de regular el nomenament dels directors 
dels Centres Escolars? 

En cas contrari, quins se seguiran per als nomenaments 
esmentats? 

Palau del Parlament, 26 de juny de 198 I 

6s amb I’objectiu d’aclarir aquesta qüestió que formulo 
la pregunta següent per tal que sigui contestada oralment 
en el PIC: 

¿Ha estat solalicitada la colmlaboracio del Consell Execu- 
tiu per a la campanya teatral del Grec-8 l ?  

En cas afirmatiu, quina ha estat la resposta del Depar- 
tament de Cultura i per quines raons? 

Palau del Parlament, 29 de juny de 198 1 

Xavier Folch i Recasens 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PEL 

DEPARTAMENT DE CULTURA 

QUE FORMULARA EL DIPUTAT SR. XAVIER FOLCH, 
DEL GRUP PARLAMENTARI DEL PSUC (Reg. 2612) 

Joan Besa i Esteve 
A LA MESA DEL PARLAMENT 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LACAMPANYATEATRAL DEL GREC-FIU 

QUE FORMULARA EL DIPUTAT SR. XAVIER FOLCH, 
DEL GRUP PARLAMENTARI DEL PSUC (Reg. 26 1 3 )  

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Folch i Recasens, Diputat del Grup parlamen- 
tari del Partit Socialista Unificat de Catalunya, fent Ús d’a- 
IIO que diposen els articles 127 i 128 del Reglament de la 
Cambra, formula ia pregunta segiient al Consell Executiu 
de la Generalitat perquh li sigui resposta oralment en el Ple 
del Parlament: 

Fa pocs dies ha comengat la carnpanya de 198 1 del 
Teatre Grec de Montjuk, promoguda per I’Ajuntament de 
Barcelona. En els anuncis públics es fa esment de la 
col4aboraciÓ d’una entitat de crkdit, per6 no es fa cap refe- 
rhncia a la Generalitat. Sembla, per tant, que no hi ha ha- 
gut cap mena de coMaboraci6 del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicacib, malgrat la importancia que té 
per a la vida cultural de Catalunya aquesta campanya tea- 
tral. 

Xavier Folch i Recasens, Diputat del Grup parlamentari 
dei Partit Socialista Unificat de Catalunya, fent us d‘alli, 
que disposen els articles 127 i 128 del Reglament de la 
Cambra, formula la pregunta següent al Consell Executiu 
de la Generalitat perque sigui resposta oralment en el Ple 
del Parlament: 

Diversos grups teatrals independents del nostre país 
han fet coneixer públicament el seu desacord amb la po- 
lítica de subvencions practicada pel Servei de Teatre de la 
Generalitat de Catalunya. Els mitjans de cornunicaci6 
s’han fet resso d’aquest desacord i s’ha arribat a parlar de 
la marginació de quk sbn objecte grups i empreses teatrals 
de tanta valua com el Teatre Lliure, Els Joglars, Els Co- 
mediants, el Teatre Regina, etc. 

fi5 per aixo que el Diputat que subscriu formula la pre- 
gunta següent al Consell Executiu perque sigui contestada 
oralment en el Ple: 

¿,A quins grups i empreses teatrals han estat atorgades i 
a quins han estat denegades subvencions pel Departament 
de Cultura i amb quins criteris? 

Palau del Parlament, 29 de juny de I98 1 

Xavier Folch i Recasens 
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b) Referhcia de les respostes a preguntes formulades 

- La pregunta al Consell Executiu sobre i’di comestible 
com a possible causant de la pneumhiu atbica (Reg. 
25 7 I )  fou formulada pel Diputat Sr. De&” Robinat, del G. 
p .  de Convergincia i Unio’, i resposta per /’I#* Sr. Colzse- 
IJer de Sf in i t~r  i Seguretat Social en el Ple del dia 25 de 
juny de i98í (DSPC, 66). 
- L a  pregunta a l’H. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat 
SociaJ sobre el Montepio del TGxtil de Sabadell (Reg. 
2454; BUPC, 37, 1049) fou formulada pel Diputat Sr. 
Luis Aizdrés Garcia, del G. Socialista, i resposta per l’H. 
Sr. Cuizselkr m el Ple del dia 25 de julzy de I981 (DSPC, 
661, 
- Ida pregunta a I’H. Sr. Conseller d’finsenyament sobre 
cl prujecte de ylous programes á’Educaci6 Gericral Rlisiua 
(Reg. 2458; R OPC, 3 7, i OSO)~ouJ¿?rmuludu per la Dipu- 
lada Sra. Martu A .  Mata, del G. Socialista, i respostaper 
1’H. Sr. Conseller en el Ple del dicr 25 de juny de i981 
(DSPC, 66). 
- La pregunta a 1”. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social sobre e h  niofius pels quals no s’ha picblicat el De- 
cret sobre el Pla d’Ajudes del Fons Nacional d’Assist&cia 
Social per al 1981 (Reg. 2,509; BOPC, 37, IO5l)fou for- 
mulada per la Diputada Sra. Rosa Barmys, del G. Socia- 

lisla, i resposta per [’TA Sr. Conseller ey1 el Ple dei dia 25 
de juny de I98 I (DSPC, 66). 
- L a  pregunta a 1’11. Sr, Conseller de Treball sobre el 
Fons de Garantia Salarial (Reg. 2513; BUPC, 37,1051) 
fou formulada pel DITputat Sr, Luis Aadrks Garcíu, del G. 
SociaJista, i resposta per l’H. Sr, Conseller en el Ple dei 
dia 25 dejuny de 1981 (DSPC, 66). 
- La pregunta al Consell Executiu sobre el nomenament 
de directors de Centres Escolars (Reg. 25%; BUPC, 39) 
f ou  formulada pel Diputal Sr. Joan Besa, dei G.p. de 
Centrisbes, i resposta per I’H. Si-. Conseller d’Enscnya- 
ment en el Ple del dia 30 de juny de I981 (DSPC, 69). 
- La pregunta al Conaell Bxecutiu sobre /a ~ a m p a l ~ ~ ~  
teatrul dei Grec-81 (Reg 261 1; RUPC, 39) fou formulada 
pel Diputat Sr. Xavier Fnlch, del G. p .  del PSUC, i res- 
posta per lYH. Sr. Conseller de Cultura i Mitjans de Co- 
municacio’ en el Ple del dia 30 de juny de 198 7 (DSPC, 
6 9). 
- La pregunta al Consell Executiu sohre I’atorpment de 
subvencions pel Departament de Cultura (Reg. 2612; 
ROPC, 3.9 fou f o r m u l a h  pel Dbutat Sr. Xavier Foích, 
dei G. p .  del PSUC, i resposta per l*H. Sr. Conseller de 
Cultura i MiQans de Cowlunicacid en el Ple del dia 30 de 

juny de I W í  (BSPC, 69). 

3. PREGUNTES A RESPONDRE PER ESCRIT 

a) Preguntes que es formulen 

PRESIDfiNCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all0 que estableixen els articles 
89.2 i 127 del Reglament, s’ordena de publicar en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya les preguntes 
tot seguit especificades, per a les quals es demana resposta 
per escrit: 

- Pregunta al Consell Executiu sobre Ensenyament, for- 
mulada per la Diputada Sra. Marta Mata i pel Diputat Sr, 
Felip Lorda, de1 G. Socialista (Reg. 2542). 
- Pregunta a l’H* Sr. Conseller d’Ensenyament sobre 
centres cscolars, formulada per la Diputada Sra, Marta 
Mata, del G. Socialista (Reg. 2544). 
- Pregunta a 1’H. Sr. Conseller de Política. Territorial i 
Obres Públiques sobre la. línia ferroviaria de Barcelona a 
Sabadell i Terrassa dels ferrocarrils de la Generalitat, for- 
mulada pels Diputats Srs. Xavier RigatR, Raimon Escude 
i Ferran Pont, del G. p. de Convergencia i Unio (Reg. 
2545). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre pous artesians, for- 
mulada per la Diputada Sra. Trinitat Neras, del G. p. de 
Converghcia i Unió (Reg. 2590). 
- Pregunta al Consell Executiu sobre la sol4citud de se- 
gregació del poble de la Serra d’Alm6s, formulada pel Di- 

putat Sr. Maties Vives, del G. p. dei PSUC (Reg. 2592). 

Palau dei Parlament, 30 de juny de 198 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE ENSENYAMENT 

FORMULADA PER LA DIPUTADA SRA. MARTA MATA 
I EL DIPUTAT SR. FELIP LORDA, DEL GRUP 

SOCIALISTA (Reg. 2542) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Marta Mata i Garriga i Feiip Lorda i Alaiz, Diputats 
del Grup Socialista, fent Ús d’allo que disposen els articles 
127 i 128 del Reglament de la Cambra, formulen les 
següents preguntes per tal que siguin respostes per escrit: 

Atesa l’experiencia gens satisfactoria sobre aspectes 
importants de la funci6 docent en l’ensenyament no uni- 
versitari recollida durant el curs 1980- 198 I que acaba de 
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dourc’s i davant les incertes perspectives del nou curs 198 
1- 1982, els Diputats sotasignats agrairien que se’ls don& 
resposta a les prcguntes següents: 

Quins han estat cls criteris seguits pel Departament 
d’EEnsenyarnent en la contractacib del nou professorat a 
pre-escolar, EGB, BUP i FP i quins pensa aplicar quant al 
curs vincnt 1 98 1 - 1982, cspecialment en relaci6 amb la pu- 
blicitat de les convocatories i amb la garantia de I’objecti- 
vitslt de la contractació? 

Eta qut: consistira I’cxamen de cataia per als professors 
de BUP i FP en les oposicions del I98 I ,  i que pensa fcr el 
Departament per tal que el reciclatge de catali millori els 
seus mktodes i s’hi donin les maximes facilitats? 

Quins criteris pensa aplicar el Departament respecte al 
nomenament i la cessacio dels directors dc centres do- 
cents? 

Quina aplicació pensa fer el Qcpartamcnt d’Ensenya- 
ment de la Llei organica de 1’Estatut de Centres? 

Palau del Parlament, 2 6 de juny 198 1 

Marta Mata i Garriga, Felip Lorda i Alaix 

PREGUNTA A C’H. SR. CONSELLER 
D’ENSENYAMENT SOBRE CENTRES ESCOLARS 

FORMULADA PER L A  DIPUTADA SRA. MARTA MATA, 
DEL GRUP SOCIALISTA (Rcg. 2544) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Marta Angela Mata i Garriga, Diputada del Grup So- 
cialista, fent Ús d’allo que es disposa als articles 127 i 128 
del Reglament dc la Cambra, formula la pregunta següent 
al Conseller d’Ensenyamcnt per tal que sigui contestada 
per cscrit. 

En la segona meitat del mes de juny d’enguany es tenen 
ja, o s’han de tenir, les dades de demanda de matriculacio 
a Preescolar, EGB, BUP i FP presentades als ajuntaments 
per al curs i98 1-82, el primer que inaugurara aquesta 
Conselleria. 

Per informacions que han arribat a aquesta Diputada, 
els Inspectors Tkcnics han donat als ajuntaments oricnta- 
cims molt diverses i fins contradictbries pel que fa a (ira- 
tiow i en conjunt es presenta un principi de curs amb perill 
de manca de places, professorat, unitats escolars, etc. 

Per tal d’evitar confusions i procurar p a l h r  conflictes 
convindria que es fes phblic cl pla que aquesta. Conselleria 
te respecte al curs 1981-82, i a tal efecte formulo la pre- 
gunta següent per obtenir-ne resposta per escrit: 

Quins centres i unitats escolars, de quines etapes i en 
quines poblacions s’inauguraran el setembre de 198 i ?; 
quin augment de professorat de cada una de les etapes es 
preveu per a cada població?; Quines imtios)) són Ics que 
proposa la Conselleria en cada una de les etapes? 

Palau del Parlament, I 6  de juny de 198 1 

Marta Angela Mata i Garriga 

PREGUNTA A L’H. SR. CONSELLER DE 
PQLiTICA TERRITORIAL F ORRES PÚRLIQUES 

SOBRE LA LiNlA FERROVIARIA 
DE BARCELONA A SARADEEI, I TERRASSA 

DELS FERROCARRILS D E  LA GENERALITAT 

FORMULADA PELS DIPUTATS SRS. XAVIER HIGATA, 
KAlMON ESCUDÍi I FERRAN PONT, DELGRUP 

PARIAMENTARI DE CONVERGGNCIA I UN16 (Reg. 2545) 

A LA MESA BEL PARLAMENT 

Xavier Rigata i Ribé, Raimon Escudk i Pladellorens i 
Ferran Pont i Puntigam, Diputats del Grup parlamentari 
de Convergkncia i Uni6, amb residencia a la comarca de1 
Valles Occidental, fent Ú s  d’aH6 que es disposa en els arti- 
clcs 127 i 128 del Rcglament de la Cambra, formulen 1a 
pregunta següent a I’Honorable Conseller de Politica Ter- 
ritorial i Obres Públiques per tal que sigui resposta per 
escrit: 

La linia ferroviaria de Barcelona a Sabadell i Terrassa 
dcls Ferrocarrils de la Generalitat presenta un interes in- 
dubtable per a la comarca del Vall& Occidental com a 
mitjB de cornunicaci6 intt’acomarcal i amb la ciutat de 
Barcelona. 

En els darrers anys d’explotació privada els serveis 
s’havien anat deteriorant fortament, en contrast amb llur 
tradicional elevada qualitat i puntualitat durant mig segle. 
En passar a la Generalitat s’han fet esforgos quant a la ne- 
teja, senyalitzacib i manteniment del tracat. Per contra, 
pel que fa referkncia al material rodant -element basic- 
es tota altra cosa. La major part dels vagons són molt an- 
tics -en algun cas amb més de seixanta anys-, per la qual 
cosa els petits incidents de funcionament s6n quotidians. 
Avaries dels motors, espurnes elkctriques, portes que no 
s’obren o no es tanquen, emissions de fums en frenar, etc. 
son fenurnens que apareixen sovint. Fins i tot fa uns mesos 
--mesura insblita- hom suspengui: el servei totalment du- 
rant una colla dc dies per a millorar les condicions de segu- 
retat. 

Des de fa molts dies diversos alts carrecs del Departa- 
ment han fet declaracions verbals o per escrit als mitjans 
informatius de la comarca anunciant formalment la 
substitució del combois per 24 noves unitats a finanqar 
amb aval de la Generalitat, Aquest aval ha estat recollit en 
la Llei del Pressupost de la Generalitat d’enguany. 
Malgrat tot, circulen insistentment rumors diversos coin- 
cidint tots ells amb l’afirmacib que encara no s’ha signat el 
contracte de compra i no s’ha comengat la construcció de 
les noves unitats. 

Per donar satisfacció a les legitimes inquietuds dels 
usuaris en general i dels vallesans cn particulars, és pel que 
preguntem : 
- S’han acabat ja els tramits legals i administratius per a 
la materialitzacio de l’adquisicib i financament dels nous 
combois del FFCC de la Generalitat -destinats a la lhia 
Barcelona a Sabadell i Terrassa- i s’han signat els corres- 
ponents contractes? 
- Quan s’ha comengat la construccio de les noves unitats 
mubils damunt dites, i quan hom preveu finalitzar-la? 
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- Quan es posaran en servci aquestes noves unitats? PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA 
SOLLICPTUD DE SEGREGACiO DEL POBLE 

DE LA SERRA D’ALLM6S Palau del Parlament, I6  de juny de 198 1 

Xavier Bigata i Ribk, Raimon Escude i Pladellorens, 
Ferran Pont i Puntigam 

FORMWLADA PEL DIPUTAT SR. MATIES VIVES, 
DEI, GRUP PARLAMENTARI DI5L I”JC (Reg. 2592) 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SQBRE 
POUS ARTESIANS 

FOIIMUL,ADA PER L A  DlPüTADA SRA. TRINITAT NRRAS, 
D E L  GIEIIP PARLAMENTARI DE CONVERGfiNClh 

1 UNiÓ (Reg. 2590) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Diputada al Parlament de Catalunya, Sra. Trinitat 
Neras i Pla-ia, del Grup parlamentari de Convergkncia i 
Unib, fent bs d’allo que es disposa en els articles i 27 i 128 
del Reglament del Pariament, formula la pregunta següent 
al Consell Executiu per tal que sigui cotitestada per escrit. 

L’experikncia viscuda fa pocs dies en un poble d’Italia 
per la mort d’un nen de 6 anys dintre d’un POU artesih, ens 
ha de fer reflexionar molt seriosament, j a  que arreu dei 
nostre Principat són molts els pous artesians existents. 
Concretament em referiré a les comarques gironines on hi 
ha molta gent que fa pous d’aquesta mena, algun d’ells fins 
i tot no es troba pas gaire lluny de la carretera, i es deixen 
completament descoberts, amb el greu perill que aixo re- 
presenta. 

Ren segur que els propietaris d’aquests pous no pensen 
que alla mai pugui arribar-hi cap nen, perd l’experiencia 
quc esmentava al principi ens demostra tot el contrari i 
que el que cal fer per a evitar-ho es tenir-los adequadament 
tapats i protegits. 

Davant el fet tan perillbs que representen aquests pous, 
escampats arreu de les nostres contrades, aquesta Dipu- 
tada fa la pregunta següent al Consell Executiu: 
- Quines mesures pensa empendre el Consell Executiu 
envers els propietaris d’aquesta pous que no tenen la pre- 
caució de tenir-io protegit s correctament per tal d’cvitar 
possibles accidents irreparables? 

Palau del Parlament, 26 de juny de 198 I 
Trinitat Neras i Plaja 

Diputada al Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El dia 21 de gener de 198 1 va tenir entrada al Registre 
General de la Generalitat de Catalunya la sololicitud, 
acompanyada de documentacib relativa a antecedents 
historics, de segregació del poble dc la Serra d’Almos res- 
pecte al municipi de Tivissa. 

Aquesta és una vella aspiracib dels homes i dones de la 
Serra d’AlmÓs, a la qual la Generalitat va donar satisfac- 
cib l’any 1936. Posteriorment, les forces guanyadores de 
la guerra civil varen retornar aquell nucli de població a la 
sobirania de Tivissa, situació que s’ha mantingut fins als 
moments actuals. 

NQ cal dir que la recuperació de la nostra autonomia, ta 
voluntat de tots de restituir greuges corn el que ens ocupa i 
I’aparicib dels Decrets 160/80 i 23 1/80 de la Generalitat 
varen obrir un seguit d’expectatives al poble de la Serra 
d’AImÓs, concretades en l’escrit abans esmentat. 

No obstant aixb, cinc mesos després d’aquella presen- 
tacib, encara no  han obtingut cap comunicació del Con- 
sell Executiu de la Generalitat. 

Per aquest motiu, i d’acord amb all0 que estableixen els 
articles 127 i I28 del Reglament del Parlament de Catalu- 
nya, formulo al Consell Executiu de la Generalitat la pre- 
gunta segiient: 

Amb quins criteris pensa resoldre al Conselt Executiu 
de la Generalitat la sol~licitud de segregacib del poble de la 
Serra d’Almbs, fins a la plena consecució de la seva auto- 
nomia municipal? 

Palau del Parlament, 23 de juny de 198 1 

Maties Vives i March 
Diputat del Grup parlamentari del 

Partit Socialista Unificat de Catalunya 

b) Respostes a preguntes formulades 

PRENDENCIA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a all0 que disposen cls articles 
89.2 i 127 del Reglament, s’ordena de publicar en el Rut- 
Mi Oficial dei Parlament de Catalunya les respostes del 
Consell Executiu o dels senyors Consellers a les preguntes 
que tot seguit s’especifiquen, per a les quals es demanava 
resposta per escrit: 
- Resposta de I’H. Sr. Conseller d’Ensenyament, en nom 

del Consell Executiu (Reg. 2566), a la pregunta sobre la 
creacio d’un institut a la comarca de la Conca del Barbera, 
formulada pel Diputat Sr. Maties Vives, del G. p. del 
PSUC (Reg. 2379; RQPC, 34,977). 
- Resposta de 1’H. Sr. Conseller d’Ensenyament, en nom 
del Consell Executiu (Reg. 2568), a la pregunta sobre la 
signatura d’un conveni entre els centres de formacib pro- 
fessional i el gremi de tallers de reparació ci’aautom&ils, 
formulada per la Diputada Sra. Teresa Eulallia Calzada i 

-- ----_I 
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el Diputat Sr. Marcel Planellas, del G, p. del PSUC (Reg. 
2395; BOPC, 34,978). 
- Resposta de l’Hm Sr, Conseller d’Ensenyament {Reg. 
25671, a la pregunta sobre la construcciij d’edificis esco- 
lars, formulada per la Diputada Sra. Marta A. Mata, del 
G. Socialista (Reg. 2404; BOPC, 35,10033, 
- Resposta de ]’H. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat So- 
cial, en nom del Consell Executiu (Reg. 2575), a la pre- 
gunta sobre la pneumonia atípica, formulada pel Diputat 
Sr. Luis Andrbs Garcia, del G, Socialista (Reg. 2406; 
130PC, 35,1003). 
- Resposta de 1”. Sr. Conseller de Política Territorial i 
Obres Publiques, en nom dei Consell Executiu (Reg* 
2576), a la pregunta sobre la, possible ubicacib d’un ae- 
rhdrom privat de caire esportiu a Llagostera, formulada 
pels Diputats Srs. Lluis Medir i Celesti Sanchez, del G. p. 
del PSUC (Reg. 2413; BOPC, 35,1004). 
- Resposta de 1”. Sr. Conseller de Politica Territorial i 
Obres Publiques, cn nom del Consell Executiu (Reg, 
2577), a la pregunta sabre aeroports esportius, formulada 
pels Diputats Srs. Lluís Medir i Celestí Sitnchez, del G .  p. 
del PSUC (Reg. 24 14; BOPC, 35,1004). 

Palau del Parlament, 30 de juny de I98 1 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SORRE 
LA CREACId D’UN INSTITUT A LA COMARCA 

DE LA CONCA DE RARRERA 

FORMULADA PEL DIPUTAT SR. MATIES VIVES, 
DEL GRUP PARLAMENTARI DEL PSUC 

(Reg. 2379; ROPC, 34,977) 

RESPOSTA DE L’H. SR. CONSELLER 
D’ENSENYAMENT (Reg. 2566) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Resposta de 1’H- Sr. Joan Guitart i Agell, Conseller 
d’Ensenyament de la Generalitat, a la pregunta formulada 
pel PSUC al Parlament de Catalunya, el dia 1 3  de maig de 
1981. 

Joan Guitart i Agell 

A la vila de Montblanc, Cap de la Conca de Barbera, hi 
ha, corn k s  sabut, una Secció Oficial de Forrnaci6 Profes- 
sional que escolaritza 124 alumnes a les dues especialitats 
que s’hi imparteixen: branques administrativa i elkctrica. 

L’ampliació d’especiaíitats en aquest centre -s’estudia- 
ria la irnplantaci6 d’una nova branca, la sanitaria- i de 
llocs escolars esta supeditada a la formalitzacib per part 
de 1’Ajuntament de la vila de I’oferiment dei terreny adient 
per a la canstruccib del nou edifici. 

El Departament d’Ensenyament, que es proposa vigo- 
ritzar els estudis de Formacii, Professional, es proposa 
igualment de dotar el nou Centre de I’estructura i de l’equi- 

pament capac d’encabir alumnes de Batxillerat i de For- 
mac% Professional. 

Fins que la Reforma de 1’Ensenyament mitja -que ha 
d’escolaritzar tots els alumnes fins els 16 anys- no entri 
en vigor, podríem comencar a estudiar la canvenikncia 
d’oferir un conveni al Municipi a f i  d’establir els estudis de 
BUP. 

La preocupació del Departament per la problematica 
escolar que presenten diverses zones de la nostra geogra- 
fia ens ha. portat a iniciar un estudi, que abarca tot Catalu- 
nya, sobrc l’estabiiment d’una xarxa de centres com a nu- 
clis culturals de nivell secundari i professional amb les ca- 
racteristiqucs mks adients per a cada comarca. 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU SOBRE 
LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE 

I EL GREMI DE TALLERS DE 
REPARAC16 D’AUTOMdBt LS 

ELS CENTRES DE F O R M A C I ~  PROFESSIONAL 

FORMULADA PER LA DIPUTADA SRA. TERESA EULALIA 
CALZADA I PEL DIPUTAT SR. MARCEL PLANELLAS, 

DEL GRUP PARLAMENTARI DEL PSUC 
(Reg. 2395; BOPC, 34,978) 

RESPOSTA DE L”. SR, CONSELLER D’ENSENYAMENT 
(Reg. 2568) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Resposta de I’H. Sr. Joan Guitart i Agell, Conseller 
d’Ensenyament de la Generalitat, a la pregunta formulada 
pel PSUC al Parlament de Catalunya, el dia 13 de maig de 
1981. 

Joan Guitart i Agell 

El Conveni dels Centres de Formació Professional amb 
el gremi de Tallers de Reparació d’Automtibils suposa el 
comengament de les activitats a temps compartit entre les 
dues institucions i el seu plantejament comporta l’elabora- 
ció del pla de treball de I’alumne a l’escola i al taller a base 
d’unitats trimestrals. 

EI curs s’estructura en tres unitats (trimestres) i les acti- 
vitats que s’hi fan es desenvolupen d’acord amb la relacib 
de practiques a realitzar i I’exigkncia d’un material mínim 
per part dels tallers o fabriques. 

Ei nombre d’alumnes i de tallers implicats al Conveni 
determinaran el nombre de practiques i les possibles 
prbrrogues. 

El control de les practiques, les primeres de les quals, de 
caracter magistral, es faran als Tallers de l’Escola, es veri- 
ficar& per mitjd dels Mestres de Taller, la Coodinacib de Ia 
Formaci6 Professional i els mateixos Encaregats dels Ta- 
llers, que hauran de donar llur vist i plau al quadern de 
practiques realitzades per l’alurnne. 

Qualsevol accident esta cobert per i’asseguranqa esco- 
lar. 

L’aplicacib del Conveni de referkncia s’ha fet de ma- 
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nera experimental i esporadica, ates que les normes jurídi- 
ques i reglamentacib adient s’establiran pel proper curs 
academic, al final del qual es possible que pugui donar-sc 
noticia de I’eficacia o no del Conveni. Més endavant, hom 
vcurá si la relacib de les practiques amb la possibilitat de 
trobar feina per part dels titulars professionals sortits d’a- 
questes promocions és o no significativa. 

En tot cas, el Departament tindri cura que s’estableixin 
les normes juridiyues adequades per assegurar que els 
alumnes romanen fora de les plantiIles laborals dels 
centres de treball on realitzen les pr5ctiques, d’acord amb 
Ia Inspeccib i amb la Conselleria de Treball. 

PREGUNTA A L’H. SR. CONSELLER 
D’ENSRNYAMENT SOBRE LA CSNSTRUCCI6 

D’EDIFICIS ESCOLARS 

FORMULADA PER LA DIPUTADA SKA. MARTA A. MATA, 
DEI, GRUP SOCIALISTA (Reg. 2404; UOPC, 35, 1003) 

RESPOSTA DE L’H. SR. CONSELLER {Rcg. 2567) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

ques a fer: una 6s la de calcular el cost directe dels serveis 
transferits a Catalunya i I’altra la de calcular el cost de la 
part alíquota, que correspon a Catalunya, dels serveis 
centrals transferits, D’altra banda, aquests serveis son 
acompanyats d’unes inversions, inversions que figuren a 
la Llei 74,4980, del 29 dc desembre, de Pressupostos Ge- 
nerals de I’Estat per a l’exercici del 1981, publicada a1 
BOE el dia 30 de desembre de 1980, i al Rcial Decrct 
2809/1980, del 3 d’octubre, sobre traspas de serveis de 
1’Estat a la Gencralitat de Catalunya en materia d’ense- 
nyament, publicat al BOE el dia 3 1 de desembre de i 980 
(suplcment 2 al número 3 14). 

Quan aquest Departament vegi confirmat el volum total 
de crkdit addicional del qual podri disposar, seri  possible 
precisar quines obres es duran a. terme. El Departament 
d’Ensenyament 6s molt conscient de la necessitat de la 
construcció d’un centre d’EGB de 16 unitats a Ies Fran- 
queses del Valles, necessitat que hi ha també a moltes 
altres localitats de Catalunya. 

PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU 
SOBRE EA PNEUMONIA ATÍPiCA 

FOKMULADA PEL DIPUTAT SR. LUIS ANDRÉS GARC~A, 
mr, GRUP SOCIALISTA ( ~ e g .  2406; BOPC 3 5 ,  I 003) 

Resposta de 1”. Sr. Joan Guitart i Agell, Conseller 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a Ia pre- 
gunta formulada per la Sra. Marta Angela Mata i Garriga, 
Diputada del Grup Socialista, al Parlament de Catalunya. 

D’acorc 
Joan Guitart i Agell 

Entre les dades que figuren en el Departament d’Ense- 
nyament no consta cap escrit anterior a 1’1 de gener de 
198 1 signat pr antics Delegats de1 Ministeri d’Educaci6, ni 
tampoc pel Conseller d’Ensenyament de la Generalitat 
que faci referincia a promeses de construcció d’cdificis es- 
colars i que no s’hagin dut a terme. 

En cap cas, La gestió de l’administracitr autonhica no 
es pot fer responsable de les promeses verbals fetes per 
1’Administraeio Central, si bé mitjanqant les Inspeccions i 
els Servcis Territorials s’esta fent una tasca d’anilisi en 
profunditat de les necessitats mals de cada població i co- 
marca. 

Les gestions que aquest Departament ha fet per tal d’a- 
conseguir un financament addicional per a construccions 
escolars van lligades amb el nou programa d’inversians 
que, amb el titol de {(Programa d’inversions reals presen- 
tat per la Conselleria d’Economia i Finances), d’acord 
amb el que disposa l’article 10.5 de la Llei de Pressupostos 
de la Generalitat i de les seves entitats autonhiques per al 
1981, ((l! Pla d’Obres Phbliques de la Generalitat>), 
cl Consell Executiu va presentar al Parlament de Catah- 
nya, el 5 de juny de 1981, amb el registre #entrada núm. 
2452 i quc, per al Departament d’Ensenyament, preveu la 
quantitat de 1.400 milions de ptes. 

La comissi6 de valoracions té, basicament, dues tas- 

RESPOSTA D E  L’I-I. XR. CONSELLER DE SANITAT 
I SEGURETAT SOCIAL (Reg. 2575) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

amb all0 que estableixen els articles 2 7 i  128 
del Reglament del Parlament de Catalunya, adjunt us tra- 
meto resposta per escrit a la pregunta formulada pel Dipu- 
tat Luis Andrks Garcia Saez, del Grup parlamentari dels 
Socialistes de Catalunya, registre d’entrada nhm, 2.406, 
que fa referencia a la pneumhia atípica, 

Barcelona, 23 de juny de 198 1 

Josep Laporte i Salas 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social 

- Malgrat el que diu el Sr. Garcia, a CataIunya no s’ha 
produi’t fins ara cap cas autbcton de la malaltia. En 
aquests moments hi ha una pacient ingressada a 1’1-Tospital 
Clinic de Barcelona, Ia rcsidkncia habitual de la qual k s  a 
Madrid i que, amb tota certesa, adquirí la malaltia fora de 
Catalunya, 

Els casos que en un principi es varen etiquetar com a 
compatibles, apareguts n Igualada, no corresponen als de 
la pneumonia intersticial epidkmica que s’ha presentat a 
Castella i Lleó, sinb quc sabem que en ambdbs casos es 
tracta d’una pneurnonia per mycoplasma pneumoniae (1 a 
cua1 cosa esta comprovada en aquest moment per estudis 
serolbgics). 
- En no existir epidemia a Catalunya, la informació ca- 

lia que s’hagués subministrat a aquest Departament des 
del Ministeri0 de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, 
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pero aixb no ha passat de la manera que tots hauríem de- 
sitjat. 

En molts casos la informacio s’ha obtingut de la 
premsa, de les declaracions pirbliques d’aíts funcionaris 
del Ministeri i grBcies a la tasca dels enviats d’aquest De- 
partament a Madrid. 

Les dades disponibles en I’actualitat apunten a I’oli ve- 
nut de forma clandestina, adulterat amb un oli de colza 
que conté cets productes tdrxics, actualment en procés d’i- 
dentificacib; aquests toxics són els suposats agents cau- 
sais del brot epidemic. 

El centre d’adulteracib de I’oli s’ha localitzat a Alcor- 
cón (Madrid) i la xarxa de distribucii, ha quedat clarament 
exposada en analitzar la distribucio geografica dels casos: 
zones periurbanes de Madrid, Valladolid i Lleó, i petites 
poblacions rurals d’ Avila, Segovia, ValladoIid, Llc6 i, dar- 
rerament, R urgo s. 

Cap comarca de Catalunya no ha estat afectada fins 
ara per la xarxa de distribució d’aquesta partida d’oli adul- 
terat. 
- La situació actual 6s la d’una disminucio progressiva 

del nombre de casos, atribuilble a la informacio que s’ha 
proporcionat a la població a traves de la radio i de la tele- 
visio sobre el perill de consumir olis sense marca d’origen i 
distribu’its cladestinament. 
- Aquest Departament prengui! una skrie de mesures 

des del moment en que  va tenir coneixement de í’epidkmia. 
Així, davant de la mancanqa d’informació des del Minis- 
teri, va enviar a Madrid un grup d’experts en epidemiolo- 
gia clinica i anilisis clíniques per a estudiar el quadre 
clínic epidemiologic de la malaltia. 

Aquests estudis es varen publicar primer en els 
Butlletins dels Colalegis de Metges de Catalunya, que es 
varen envar a tots els facultatius informant-los de les ca- 
racterístiques clíniques, radiolbgiques i analítiques de la 
malaltia, Posteriorment, un altre estudi clinico- 
epidemiolbgic s’ha publicat en el ButZletí~pidemioZd~ic de 
Catalunya i s’ha difbs entre el personal sanitari de Catalu- 
nya. 

El Departament va reunir els directors d’hospitafs de 
Catalunya i els va informar sobre les característiques de la 
malaltia, donant-10s instruccions precises per al cas que es 
produis I’aparició d’algun quadre compatible. 

A nivell del Departament es va crear un sistema de vigi- 
lancia epidemiolbgica especial, amb una Secretaria Gene- 
ral Permanent que centralitza lat informaci6 per a la detec- 
ció i el control dels casos, i s’han reforgat les mesures de 
vigilhncia i de repressió de la venda d’olis adulterats a la 
nostra comunitat, 

PREGUNTA AL CONSELL EXECWTIU 

DWlV AERUDROM PRIVAT DE CAIRE 
ESPORTIU A LLAGOSTERA 

SOBRE LA POSSIBLE U M C A C I ~  

FORMULADA PELS DIPUTATS SKS. L L U k  MEDIR 
J CiLESTÍ SANCHEZ, DEL GRUP PARLAMENTARI 

DEL PSUC (Reg. 24 1 3; UOPC, 3 5,1004) 

RESPOSTA DE L’H. SR. CONSELLER DE POLfTICA 
TERRITORIAL I OBRES PÚRLIQUES (Reg. 2576) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep M. Cutlell i Nadal, Conseller de Politica Tcrrito- 
rial i Obres Públiques, d6na resposta a la pregunta formu- 
lada pels Diputats Lluis Medir i Celesti Sanchez del Crup 
parlamentari del PSUC. 

Barcelona, 23 de juny de 198 1 

Josep M, Cullell i Nadal 

En resposta a la pregunta esmentada, aquesta Conselle- 
ria de Política Territorial i Obres Públiques informa: 

EI projecte de l’aerbdrom de Llagostera, desenvolupat 
per l’aeroclub de Girona, presenta els aspectes segiients: 

1. Amplia la xarxa d’aerodroms servits per I’aviaciÓ 
general, i complementa la deficient infrastructura nacio- 
nal. 

A tall d’informacib comparativa, cal recordar que la 
distribució racional entre aeroports servits per aerolinies i 
aeródroms servits per aviacili general, seria del 5% i el 
95% respectivament. L’Estat espanyol esta en el 16 i el 8 
4%’ Estats Units en el 4 i el 96% i els Pdisos del Mercat 
Comú, per exemple Alemanya, en el 2 i el 98%, respecti- 
vament. 

El fet de comptar amb una bona xarxa d’aerbdroms, ha 
de consiúerar-se com la. base del necessari desenvolupa- 
ment de les activitats prbpies de 1’AviaciO General, punt 
de partida de les modalitats de tercer nivell, que han deju- 
gar un paper important en el transport aeri en els anys vi- 
nents. 

2. Elimina el problema de la dificil coexistkncia en 
l’aeroport de Girana-Costa Brava de l’activitat privada 
de vol a motor, amb les operacions de transport aeri co- 
mercial, que si durant I’hivern és possible, es torna molt 
conflictiva durant I’estiu i periodes de vacances. Permet, a 
mes, el desenvolupament d’aaltres activitats aeronhtiqucs 
esportives (vol a vela, paracaigudisme, aeromodelisme, 
etc.) absolutament incompatibles a l’aeroport de Girona. 

3. L’aerodrorn de Llagostera, pel seu emplaqament, 
seri una base estratkgica dels serveis de lluita contra in- 
cendis. 

4. AI marge d’un estudi posterior de totes les seves ca- 
racteristiques tkniques, ha d’advertir-se, pero, que l’espai 
aeri de l’aerodrom es veura seriosament limitat per tres 
factors: 

Primer. Per la seva proximitat a I’aeroport de Girona. 
Segon. Pel radial i 54 dei VOR de Girona utilitzat en el 
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procediment de sortida denominat SELVA - 1 d’aquell ae- 
roport. 

Tercer. Pel passadís VFR d’cntradn at mateix. 
5 .  Ei terme municipal de Llagostera té una zona afec- 

tada pcr espais naturals prategibfes en l’ambit de Catalu- 
nya, concretament, i dins la Comarca del Giro&, ((Les 
Gnvarrcsn, segons acord de la Cornissib d’Urbanisrne de 
Catalunya en sessió celebrada el dia 2 1 d’abril de 1980. 
La localitzacib de T’aeroclub de Girona als h i i s  d’a- 
qucstrt Arca csmcntada no tk, d’acord amb les evidencies 
disponiblcs, uns efectes dircctcs sobre aquesta. 

D’acnrd amb el que s’ha exposat, i en maticar una 
avaluacib definitiva del projecte, I’aerodrom de Llagos- 
tera, tio tan sols mereix un informe favorablc, sin6 la reco- 
manació que se l i  doni el suport i es faci la mediació que 
calgui perqub es posi en funcionament com més aviat mi- 
llor, tenint cn compte que se’l pot qualificar d’utilitari Ge- 
neral (OACI, annex, 14) i te, al nostre judici, I’intcrks sufi- 
cient a nivell local, regional, social i geogrific. 

6. 

PREGUNTA AL CONSELL EXECWTIU 
SOnRE AEROPORTS ESPORTIUS 

FORMULADA PELS I3TPUTATS SRS. LLUÍS MEDIR 

PARLAMENTARI DEL PSUC (Reg, 2414; BOPC, 35,1004) 
I  CELEST^ SÁNCHEZ, DEL GRUP 

RESPOSTA DE L’l-1. SK. CONSELLER DE POLfTICA 
TERRITORIAL I OBRES PÚRLIQUES (Reg. 2577) 

A EA MESA DEL PARLAMENT 

Josep M. Cullell i Nadal, Conseller de Politica Territo- 
rial i Obres Pirbliques, dbna resposta a la pregunta formu- 
lada pels Diputats Lluís Medir i Huerta 3 Celestí Sánchez i 
Ramos, dei Grup parlamentari del PSUC. 

Barcelona, 23 de Juny de 198 I 

Josep M. Cullell i Nadal 

En resposta a l’esmentada pregunta, aquesta Conselle- 
ria de Política Territorial i Obres Públiques informa: 

La Generalitat, com ja se sap, fins al moment present 
no ha rebut cap iransferkncia cn materia aeroniutica, per 
la qual cosa no hi té competkncia. 

De qualsevol manera, i donada la incidkncin que la 
creaciú d’aeroports esportius tindri sobre la politica #or- 
denació del territori i sobre la politica turktica, actual- 
ment competkncia de la Generalitat, a més de l’activitat 
esportiva directament relacionada amb les instalkuions 
aeroportuiries, el Consell Executiu assumeix I’obligacih 
de I’anAlisi de les característiques de tots els Projectes de 
creacib de nous aeroports i i’impacte de la seva implanta- 
ci6 i d’emetre l’informe corresponent sobre la conve- 
niencia o inconvcniencia del Projecte. 

Creu, d’altra banda, el Consell Executiu que una po- 
litica en aquesta rnatkria no ha de ser simplement passiva i 
limitar-se a una analisi de les iniciatives que es presentin, 
com es diu anteriorment, sin6 que ha de desenvolupar-se 
dins la Política General d’Qrdenaci6 del Territuri una po- 
lítica. en matkria aeroportukria, especialment en el que es 
refereix a I’aviacib general i esportiva. La decisio d’abor- 
dar aquesta politica s’expressa en les ({Directrius i Es- 
quema del Pla Territorial de Catalunya)) on sobre el 
transport aeri es deia entre altres cases el següent: 

dlescnvolupar la xarxa actual d’aeroports i promoure 
noves bases que permetin la creaci6 d’una xarxa que ser- 
veixi de suport a la possible creaciti cle línies akries inter- 
nes. Aquesta xarxa servira tambk de suport a la resta d’ac- 
tivitats aeroniutiques, com I’esportiva, la formació de pi- 
Pots i mecanics, i a l’establiment d’instai-lacions de mmte- 
nirnent adequades. )) 

D’altca banda, 6s voluntat del Consell Executiu que les 
eventuals repercussions medi ambientals que aquest tipus 
d’actuacions comporten hauran d‘esser avaluades a i’a- 
vangada, i així ho estableix el document 43irectrius i Es- 
quema)) quan planteja en 1’Annex V BOPC dirn.  22, pbg. 
594, la necessitat de formular amb motiu del Pla Territo- 
rial de Catalunya els mecanismes administratius que inte- 
grin els estudis d’impacte sobrc el medi ambient als pro- 
cessos de planificació i de presa de decisions, els trets es- 
sencials dels quals es formulen en I’esmentat document. 

a) Acords, resolucions i cornunic~cioi~s 
dels brgans de la Cambra 

juny de I98 1 ,  en relació amb l’ordenació d’interpelJacions 
i preguntes, estableix el criteri següent: 

Pel que fa a1 que disposen els asticies 123.5 i 128.3 del 
Reglament, la Mesa acorda que el nombre resultant d’as- 
signar una. interpelk~ció o pregunta per quatre Diputats o 
fraccio pertxnyents a un Grup parlamentari, sigui comp- 
tat arrodonint la fracció amb el nhmero enter immediata- 
ment superior * 

ACORDS INTERPRETATIUS DEL REGLAMENT 
(CJtamb&BOPC, 18,446; 19,4#5;20,525;21,551; 

26,730; 28,808; 33,952) 

ORDFNAC16 D’INTERPELLACIONS 
I PREGUNTES 

Palau del Parlament, 16 de juny de i 98 1 

El President del Parlament 
Heribert Barrera 

MESA DEL PARLAMENT 
El Secretari Tercer 
Enric Manuel-Rimbau La Mesa del Parlament, en sessió tinguda ei dia I6 de 
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CANDIDATS DESIGNATS PEL PARLAMENT 
PER A CONSTITUIR EL CONSELL ASSESSOR 

DE RTVE A CATALUNYA 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessib tinguda el dia 30 de juny 
de 198 1, d’acord amb all6 que disposa l’article 7.1 de la 
Llei 6/198 1, de I 9 de juny, Reguladora del Consell Asses- 
sor de RTVE a Catalunya, va elegir els senyors que tot se- 
guit s’anomenen per tal que constitueixin el Consell Asses- 
sor de RTVE a Catalunya: 

Sr. Miquel Bonastre i Codina 
Sr. Josep Maria Casasus i Guri 
Sr. Antoni Castella Riera 
Sr. Martí Manuel Diez Lloret 
Sr. Ambros Farreras i Rochaca 
Sr. Eugeni Giralt i Quintana 
Sr. Josep Mai% i Vendrell 
Sr. Pere Portabella i Rafols 
Sr. Jaume Rodríguez i Febrer 
Sr. Jordi Rull i Claus 
Sr. Ramon Sala i Canadell 
Sr. Miquel Solans Soteras 
Sr. Manuel Vkzquez Montalban 

Palau del Parlament, 30 de juny de 198 lt 

EI Secretari Segon El President del Parlament 
Felip Lorda Heribert Barrera 

b) Activitat parlamentaria 

b. 1) Reunions tingudes i qüestions tractades 

17 dejuny 
Cornissib d’InvestigaciÓ sobre la Central Nuclear d’Ascb. 
Comissió d’OrganitzaciÓ i Administració de la Generalitat i 
Govern Local. Ponkncia sobre 1’Estatut Interior. 

I 0  dejuny 
Comissió de Política Cultural, Ponencia d’Organitzncio d’Ac- 
tes Culturals. 
Comissi6 de Politica Cultural. Ponencia sobre 1fJs  de la Llen- 
gua Catalana. 

22 de juny 
Comissib d’investigacib sobre l’hssalt i el Segrest al Banc 
Central de Barcelona. 
Comissi6 de Política Territorial. Ponkncia d’OrganitzaciÓ Ter- 
torial. 
Comissió d’UrganitzaciÓ i Administració de la Generalitat i 
Govern Local. 
Comissio de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana. Ponencia so- 
bre les Fundacions Privades Catalanes. 

23 dejuny 
Comissi6 de Política Territorial. Ponencia sobre la Legalitat 
Urbanística. 

Comissio de Drets Humans. Ponencia sobre Presons. 
Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana. Ponencia so- 
bre les Fundacions Privades Catalanes. 
Comissió d’Tnvestigaci6 sobre la Central Nuclear d’Asc6. 
Mesa del Parlament. 

25 cle.jurzy 
Ple dei Parlament. 
Mesa del Parlament. 
Junta de Portaveus. 

26 dejuny 
Ple del Parlament. 
Comissió d’hlta Muntanya. Ponkncia sobre \’Alta Muntanya. 

29 de juny 
Ple del Parlament, 
Mesa del Parlament. 
Comissió d’lnvestigació sobre I’Assalt i el Segrest al Banc 
Central de Barcelona. 

30 de juny 
Ple del Parlament. 
Comissió de Drets Humans. 

b.2) Relació de documents entrats a la Cambra 

Reg. entr. 
núm. 

255 t 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

Data 

17-6 

13-6 

17-6 

17-6 

17-6 

17-6 

Concepte 

Solkitud a la Mesa del Parlament d’una 
prorroga del termini de presentació d’es- 
menes al Projecte de Llei de Patrimoni de 
la Generalitat, presentada pel G.p. del 
PSUC. 
Sol4icitud a. la Mesa del Parlament de trh- 
rnit d’urgkncia per a la Proposició de Llei 
sobre les transferkncies de serveis educa- 
tius, presentada pels G. p. Socialista, dei 
PSUC i d’Esquerra Republicana. 
Solkitud a la Mesa del Parlament de tra- 
mit d’urgkncia per a les Proposicions no 
de Llei sobre Pla d’ActuaciÓ Especial i 
Urgent per a solucionar els problemes 
d’ensenyament a Santa Coloma de Gra- 
menet, i per a establir un Pla d’actuaci6 
especial i urgent per R solucionar els pro- 
blemes d’ensenyament a Santa Coloma 
de Gramenet, presentades pels G. Socia- 
lista i del PSUC, respectivament, 
MuciÓ subsegüent a la interpel4aciÓ refe- 
rent al retorn del patrimoni cooperatiu, 
presentada pel G,  p. dei PSUC. 
Carta adreqada a la Cornissib de Drets 
Humans, tramesa pel Sr. Ringcíi Garrit- 
xo Martikorena, empresonat a la Model 
de Barcelona. 
Moció subsegüent a la interpel4aciÓ sobre 
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Regrn entr, Data 
nim. 

2557 

2558 

2559 

2560 

256 1 

2564 

2565 

2566 

2567 

2568 

2569 

17-6 

17-6 

19-6 

19-6 

19-6 

19-6 

19-6 

2 2-6 

22-6 

22-6 

23-6 

Concepte 

I’equiparació de tarifes telefoniques cl’ex- 
traradi amb tarifes telefhiques urbanes, 
presentada pel Diputat Sr. Joan Ganyet, 
del G. Socialista. 
Carta adreqada al M. H. Sr. President dcl 
Parlament relativa a la carta que la Presi- 
denta de In Comissió de Drets Humans ha 
adreqat als membres d’aquestn Cornissi6, 
presentada per la Diputada Sra. Maria 
Dolors Calvet, 
Comunitat al M. H. Sr. President del Par- 
lament relatiu a I’aprovació dels informes 
de les Ponkncies de la Comissió d’Inves- 
tigaciÓ sobre la Central Nucelar d’AscÓ, 
presentat pel President de la dita Ca- 
missib. 
Informe adreqat a I’Oficial Major del 
Parlament sobre el personal que prcsta O 

ha  prestat serveis en el Servei de Comis- 
sions, presentat pel Cap de Comissions. 
Propostes de conclusib a les conclusions 
de la Comissi6 d’lnvestigacio sobre la 
Central Nuclear d’Asc6, presentades pef 
Diputat Sr. Esteve Tomis, del G. Socia- 
lista, 
Propostes de conclusió a les conclusions 
de la Comissió d’hvestigaciú sobre la 
Central Nuclear d’AscÓ, presentades pel 
G. p. de Centristes. 
Informe adreqat a !’Oficial Major del 
Parlament sobre el personal adscrit al 
Servei de Protocol, Informació i Re- 
lacions Públiques, presentant pel Cap 
d’aquest Servei. 
Vots particulars al Dictamen de la Ge- 
missió d’InvestigaciÓ sobre la Central 
Nuclear d’Asc6, presentats pel G .  p. del 
PSUC. 
Resposta a la pregunta formulada pel 
Diputat Sr. Maties Vives, del G. p. del 
PSUC, sobre la creació d’un Institut a la 
comarca de la Conca de Barbera, trame- 
sa pel 1”. Sr. Conseller d’Ensenyament. 
Resposta a la pregunta formulada per la 
Diputada Sra. Marta A. Mata, del G. So- 
cialista, sobre la construcció d’edificis es- 
colars, tramesa per 1”. Sr. Conseller 
d’Ensen y amen t. 
Resposta a la pregunta formulada per la 
Diputada Sra. Teresa Eulilia Calzada i 
pel Diputat Sr. Marcel Planellas, del G. p. 
del PSUC, sobre la signatura d’un conve- 
ni entre els centres de formacii, professio- 
nal i el gremi de tallers de reparació #au- 
tornbbils, tramesa per l’H, Sr. Conseller 
d’Ensenyament. 
Dictamen i conclusions de la Comissi6 
d’InvestigaciÓ sobre la Central Nuclear 

Reg. entr, 
núm. 

Qata Concepte 

2570 

2571 

2572 

2573 

25 74 

2575 

25 76 

2577 

2578 

25 79 

23-6 

23-6 

23-6 

23-6 

23-6 

25-6 

25-6 

25-6 

25-6 

25-6 

d’AscÓ, presentats pel Presidcnt d’aques- 
ta Comissió. 
Esmenes a la moció subsegüent a la in- 
terpelkició sobre I’equiparació de tarifes 
telefoniques d’extraradi amb tarifes tde- 
fhniques urbanes, presentades pel G. p. 
de Convergkncia i Unió. 
Pregunta al Consell Executiu sobre I’oli 
comestible com a possible causant de 
la pneumbnia atipica, formulada pel 
Diputat Sr. Delfi Robinat, del G. p. de 
Convergkncia i Unio, per tal que sigui 
resposta oralment en el Ple. 
Esmenes a la moci6 subsegüent a la in- 
terpelkcib sobre I’equiparació de tarifes 
telefbniqucs d’extraradi amb tarifes tele- 
fbniques urbanes, presentades pel G .  p. 
d’Esquerr a Republicana. 
Esmenes a la moció subsegüent st la in- 
terpel.laci6 sobre el retorn del patrimoni 
cooperatiu, presentades pel G. p. de Cen- 
tristes. 
Esmenes a la moció subsegüent a la in- 
terpeLlaciÓ sobre ei retorn del patrimoni 
cooperatiu, presentades pel G. Socialista. 
Resposta a la pregunta formulada pel Di- 
putat Sr. Luis Andrks Garcia, del G .  So- 
cialista, sobre la pneumenia atipica, tra- 
mesa per I’H. Sr. Conseller de Sanitat i 
Seguretat Social. 
Resposta a la pregunta formulada pels 
Diputats Srs. Lluls Medir i Celestino 
Sánchez, del G.p, del PSUC, sobre la 
possible ubicació d’un aerddrom privat 
de caire esportiu a Llagostera, tramesa 
per 1’H. Sr. Conseller de Política Territo- 
rial i Obres Phbliques. 
Resposta a la pregunta formulada. pels 
Diputats Srs. Lluís Medir i Celestino 
Sánchez, del G. p. del PSUC, sobre aero- 
ports esportius, tramesa per I’W. Sr, 
Conseller de Politica Territorial i Obres 
Públiques. 
Escrit adreqat al President de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost pel 
qual el Diputat no adscrit Sr. Pere Porta- 
bella comunica la seva baixa en aquesta 
Cornissib. 
Esmena a la Proposici6 no de Llei sobre 
tramferencies de serveis educatius, pre- 
sentada pel G. p. d’Esquerra Republi- 
cana. 
Esmena a la Proposici6 no de Llei sobre 
I’Pnstitut de Mediació, Arbitratge i Con- 
ciliació, presentada pel G. p. d’Esquerra 
Republicana. 
Recull de signatures per a uns Paisos Ca- 
talans lliures de la nuclearització, presen- 

25 80 25-6 

258 1 25-6 
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Reg. entr. 
num. 

2582 

2583 

25 84 

2585 

2586 

2587 

2588 

25 89 

25 90 

259 1 

2592 

2594 

2595 

2596 

Data 

25-6 

25-6 

25-6 

25-6 

25-6 

25-6 

25-6 

25-6 

25-6 

25-6 

26-6 

26-6 

26-6 

26-6 

Concepte 

tat per un Grup de científics i tkcnics pet 
a un futur no nuclear. 
Esmenes a la Proposició no de Llei sobre 
un Pla d’actuacib especial i urgent per 
a solucionar els problemes #ensenyament 
a Santa Coloma de Gramenet, del G. So- 
cialista, presentades pel G. p. de Conver- 
gkncia i Unio. 
Esmenes a la Proposició no de Llei per a 
establir un Pla d’ActuaciÓ Especial i Ur- 
gent per a solucionar els problemes d’en- 
senyament a Santa Coloma de Gramenet, 
del G. p. del PSUC, presentades pel G. p. 
de Convergkncia i Unió. 
Esmenes a la Proposició no de Llei per a 
establir un Pla d’actuacib especial i ur- 
gent per a solucionar els problemes d’en- 
gkncia i Unió. 
Esmenes a la Proposicio no de Llei sobre 
transferencies de serveis educatius, pre- 
sentades pel G.p. de Convergkncia i 
Unio. 
Esmenes a la Proposició no de Llei sobre 
transferkncies de serveis educatius, pre- 
sentades pel G.  Socialista. 
Esmenes a la Proposicib no de Llei sobre 
transferincies de serveis educatius, pre- 
sentades pel G. p. de Centristes. 
Esmenes a la Proposició no de Llei sobre 
1’Institut de Mediacib, Arbitratge i Con- 
ciliació, presentades pel G. p. de Cen- 
tristes. 
Carta adrqada al Sr. Interventor del 
Parlament, tramesa pel Director General 
de Pressupostos i Tresor. 
Pregunta al Consell Executiu sobre pous 
artesians, formulada per la Diputada Sra. 
Trinitat Neras, de1 G.p. de Convergkn- 
cia i Unió, per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Moció subsegüent a la interpeMaci6 sobre 
el Conveni Gener alitat-C aixes #Est alvis, 
presentada pels Diputats Srs. Joan Co- 
mas i Joan Prats, dei G. Socialista. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la 
solkitud de segregacio del poble de la 
Serra d’Almos, formulada pel Diputat 
Sr. Maties Vives, del G. p. del PSUC. 
Escrit adreqat al M. H. Sr. President del 
Parlament pel qual es retira el Programa 
d’hversions Reals, presentat per I’H. Sr. 
Canseiler d’Economia i Finances. 
Carta adregada a la Presidenta de fa CO- 
missi6 de Drets Humms, relativa a la 
presó de la Trinitat, tramesa pel CoLlegi 
Oficial de Metges. 
Pregunta al Consell Executiu sobre el no- 
menament de directors de Centres Esco- 

Reg. entr. 
núm. 

2597 

2598 

2599 

2600 

260 1 

2602 

2603 

2604 

2605 

2606 

2607 

2608 

2609 

Dats Concepte 

lars, formulada pel Diputat Ss. Joan 
Besa, del G. p. de Centristes, per tai que 
sigui resposta oralment en el Ple. 
Propostes de resolució en relacio amb el 
debat sobre f’ntur, presentades pel G.  So- 
cialista. 
Propostes de resolució en relaci6 amb el 
debat sobre l’atur, presentades pel G. p. 
del PSUC. 
Propostes de resollacio en relació amb el 
debat sobre l’atur, presentades pel G .  p. 
d’Esquesra Republicana. 
Propostes de resolució en relacio amb el 
debat sobre I’atur, presentades pels G. p. 
de Convergencia i Unió i de Centristes. 
Propostes de resolució en relació amb cl 
debat sobre I’atur, presentades pels G .  p. 
de Converghcia i Unió, Socialista, del 
PSUC, de Centristes i d’Esquerra Repu- 
blicana. 
Propostes de resolució en relacio amb el 
debat sobre I’atur, presentades pels G. p. 
de Convergencia i Unió, dei PSUC, de 
Centristes i #Esquerra Republicana. 
Soldicitud a la Mesa del Parlament de re- 
consideració de l’acord de la Mesa que 
fixa l’ordre de votacih de les resolucions 
sobre l’atur, presentada pel G. p. del 
PSUC. 

29-6 Documents acreditatius presentats pel 
Sr. Manuel Pérm i Rios, d’acord amb la 
Base vuitena de les Bases per al concurs 
restringit del personal del Parlament. 
Documents acreditatius presentats per la 
Sra. Merce Reixach i Rodriguez, &acord 
amb la Base vuitena de les Bases per al 
concurs restringit del personal del Par- 
lament. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la si- 
tuació dels habitatges del barri Les Oli- 
veres .de Santa Coloma de Gramenet, 
formulada per la Diputada Sra. Rosa Ba- 
renys, del G. Socialista, per tal que sigui 
resposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la 
possibilitat de fer extensius els abona- 
ments per a estudiants de I’itinerari Bar- 
celona-Bellaterr a, al de B arcelon a-Saba- 
dell, formulada pel Diputat Sr. Jesk 
Pruja, del G. p. d’Esquerra Republicana, 
per tal que sigui resposta per escrit. 
Esmenes a la mocM subsegüent a la in- 
terpel4acib sobre el conveni Generalitat - 
Caixes d’Estalvis, presentades pel G. p. 
de ConvergZncia i Unió. 
Informe bimensual adreeat a la Cmissib 
de Govern Interior, presentat pels Dipu- 
tats Interventors del Parlament. 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 

29-6 
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Reg. enb, Data 
mim, 

2610 

261 1 

2612 

2614 

26 15 

2616 

2617 

2618 

2619 

2620 

262 1 

2622 

2 9 4  

29-6 

29-6 

2 9-45 

29-6 

3 0-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

Concepte 

Soblicitud adreqnda al M. H. Sr. President 
del Parlament d’un termini addicional de 
vint dies per tal de redactar i transcriure 
el Dictamcn de la Comissi6 d’Investiga- 
cio sobre Z’Assalt i el Segrest al Banc 
Central de Barcelona, presentada pel 
President i Secretari d’aquesta Cornissib. 
Pregunta al Consell Executiu sobre la 
campanya teatral del Grec4 i ,  formula- 
da pel Diputat Sr. Xavier Folch, del G. p. 
del PSUC, per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre I’ator- 
gament de subvencions pcr part del De- 
partament de Cultura, formulada pel 
Diputat SI*. Xavier Folch, del E. p. dcl 
PSUC, per tal yuc sigui rcsposta per 
escrit. 
Esmencs r? la rnncib subsegüent a la in- 
t e rpc lh ib  sobre cl conveni Generalitat- 
Caixes d’Estalvis, presentades pel G. p. 
dc Convcrgkncia i Unib. 
Esrnencs a Ia mocib sutiscgient a la in- 
terpeLlaci6 sobre el cotiveni Generalitnt- 
Caixes d’Estalvis, presentades pel C. p. 
dc Centristes. 
Documcrits acreditatius prcscntats per la 
Sra. Marta Moreno i Gironks, d’acord 
amb la Base vuitena de les Bases per al 
concurs restringit del personal del Par- 
lament. 
Documents acreditatius presentats per la 
Sra. Mer& Vallejo i Barba, d’acord amb 
la Base vuitena de les Bases per a1 con- 
curs restringit del personal del Parlament. 
Documents acreditatius presentats pel 
Sr. Albert Palma i Ruiz, d’acm-d amb la 
Base vuitena de les Rases per al concurs 
restringit del personal del Parlament. 
Documents acreditatius presentats pel 
Sr. Josep Farré i Morera, d’acord amb ia 
Base vuitena de les Bases per a l  concurs 
restringit del personal del Parlament. 
Pregunta al Consell Executiu sobre quina 
k s  la valoració dels resultats recollits del 
conveni entre els centres de formacio 
professional i el gremi dc tallers de repa- 
raci6 d’autornbbik, forrnulacla per la Di- 
putada Sra. Teresa EuliIia Calzada i pel 
Diputat Sr. Marcel Planellas, del G.p. 
del PSUC, per tal que sigui resposta per 
escrit. 
Documents acreditatius presentats pel 
Sr. Manuel MontañCs i Lizaro, d’acord 
amb la Rase vuitena de les Bases per al 
concurs restringit del personal del Par- 
lament. 
Documents acrcditatius presentats pel 

Reg. entr, Data núm, 

2623 

2624 

2626 

2627 

2629 

2630 

263 1 

2632 

2633 

2634 

2635 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

30-6 

Concepte 

Sr. V i c e q  Casanova, d’acord amb la 
amb la Base vuitena de les Bases per a1 
concurs restringit del personal del Par- 
lament, 
Documents acreditatius presentats pel 
Sr. Dámaso Cuartero Sisnmbn, d’acord 
amb la Base vuitena de les Bases per al 
concurs restringit del personal del Par- 
lamcn t. 
Docurncnts acreditatius presentats pel 
Sr. Vicenq Casanova, d’acord amb la 
Base vuitena de Ics nases per al conctirs 
restringit del personal del Parlament. 
Documents acreditatius presentats per la 
Sra. Josepa Méndez i Morera, d’acord 
amb la t3ase vuitena de les Bases per al 
concurs restringit dcl personal dei Par- 
lament. 
Carta adreqada al M. H. Sr. Presidcnt del 
Parlamcnt i declaracii, CIC la Comissió de 
Drets Iiumans sobre I R  signatura, pcr 
part dcl Govern espanyol, de fa  Declarn- 
cio de Competencia de la Camissió de 
Drets Humans del Consell Europeu, pre- 
scntada per la Presidenta de la Comissió 
dc Drets 1-lumans. 
Documents acreditatius presentats per 
I R  Sra. Caterina Haro i Bucnaventura, 
d’acord amb la. Base vuitena de les Rases 
per al concurs restringit del personal del 
Parlament, 
Documents acreditatius presentats pel 
Sr. Joaquim Ferret i Jacas, d’acord amb 
Ia Base vuitena de Ics Rases per al con- 
ciirs restringit del personal del Parlament. 
Carta adregada a la Comissi6 de Drets 
Humans, presentada pel Sr. Rafael Va- 
lentjn Mansilla, 
Documents acreditatius presentats per la 
Sra. NÚria Farré i Cabrera, d’acord amb 
la Base vuitena de les Bases per al con- 
curs restringit del personal del Parlament. 
Documents acreditatius presentats per la 
Sra. M. Angels Casanova i Acha, d’acord 
amb la Base vuitena de les Bases per al 
concurs restringit del personal del Par- 
lament. 
Documents acreditatius presentats per 
la Sra. Montserrat Damians i Masip, 
d’acord amb la Rase vuitena de les Rases 
per al concurs restringit del personal del 
Parlament. 
Documents acreditatius presentats pel 
Sr. Jaume Nebot i Gellida, d’ncord amb 
la Base vuitena de les Bases pes al con- 
curs restringit del personal del Parlament. 
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c) Composici6 dels drgnns de ka Cambra 

-La Mesa del Parlament, ert semi6 tinguda el dia 29 de 
juny de JMX, ha pres nota de I'escrit del Diputat no 
adscrit Sr. Pere Portabella i Rdfois comunicant la seva 
baixu de la Comissió d'Economia, Finances i Pressuposr 
(Reg. 2578). 

e) Rectificacions per error tipografic 

- Rectificacio a Relaci6 de ducumelzts entrats a /a 
Camhr~(R0PC 37,1055) 

On diu: Sra. Manuel Jimelnez i Rernadet. 
Ha de dir: Sr. Manuel Girnthez i Bernadet. 
- Rectificacib ai S U . A R I ( R O P C  38,1066) 
On diu ; Autoritzacid de consiruccidprZvia. 
Ha de dir: Autorització de construccid. 
- Rectificaci6 a les A utoritzaciorzs i documentucio' en ge- 
neral sobre instaldacions nuclears i radioactives (BOPC 
38,1091) 
On diu: 2.3. Autorització de construccidpr2via. 
Ha de dir: 2.3. Autoritzacio' de construccio'. 
- Rectificaei6 a 3.1.4. Control i vigildncia ambiental 
radioldgica (BOPC 38,1082) 
On diu: 4. ROE ... 
Ha de dir: 4. BOE nu'm. 95 de 21 d'abrilde 197.5. 

J. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

CTaus: 
{O) = Text original entrat el Parlament (corresponent al nlirnero del 

(T) = Disposicions referents a la tramitacio del document. 
(P) = Informe de Ponincia. 

- Llei reguladora del Consell Assessor de R TVE a Calahnyu. 
/CPC/. nOPC, 25,685 (O); 28,782 (T); 35,989 (P); 36,1015 
(D); DSPC, 63 (A); BOPC, 37,103 1 (A). registre d'entrada que figura abans de cada títol). 

2. RESOLUCIONS I MOCIONS 
(D) = Dictamen de Comissió. 
(A) = Text aprovat pel Ple del Parlament o per la ComksiÓ per dele- a) Resolucions 

gacib d'aquell. - Rcsolucib n Ú m  5/1 sobre E I  Projecte de Transvasammt d'ai- 
gecs dels canals de 1'Ehre cap a les comarques del Camp de 
Tarragona. BOPC, 18,429 (O); DSPC, 38,1093 (A); ROPC, 
18,429 (A). 
Resolucid núm. 6JI sobre Pruteccio' de la Zona Vulcdnica de 

(R) = Retirada del document o rebuig del docurnent. 

Sigles de les Comissions parlamentiries que tramiten o han tramitat 
els textos: i 270 
/COAG/ Comissili Organització i Administra& de la Generalitat 

/C JD/ 
/C EF/ 
/CIE/ Comissi6 d'hdústria i Energia. 
/CARP/ Comissi6 &Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
/CPT/ Comissió de Politica Territorial. 
/CPC/ Cornissio de Palitica Cultural. 
/CPSJ Camissib de Politica Social. 
/CDkI/ Comissi6 de Drets Humans. 
/CR/ Comissi6 de Reglament. 
JCEDJ 
/CGI/ Comissi6 de Govern Interior. 
/CCNA/ Camisió d'lnvesligació Central Nuclear d'AscÓ. 
/GAM/ Comissi6 &Alta Muntanya. 

i Govern Local. 
Comissió de Justicia i Dret. 
Comissi6 d'Economia, Finances i Pressupost. 

Comissi6 de I'Estatut dels Diputats. 

A. LLEIS i ALTRES TEXTOS APROVATS 
1. LLEIS It ALTRES NORMES 

736 

- 

Llei de Rildioteques. /COAG/. t30P , 10, I82 (O); 23, 598 
(P}; 24,623 (D); DSPC, 47,13 11 (A); BOPC, 28,773 (A). 
Llei del Co!isell Consiilliu de la Generalitat. SCOAGJ. 
ROPC, 13,227 (P); 17,368 (P); 19,455 (D i T); DSPC, 37, 
986 (A); BOPC, 20,49 1 (A). 
Llei sohrc Desplegament Xxgislatizr en MatBriu d'Evacuacid i 
Traclarnent d'A igEi'Es Residuals. /C PT/. BOPC, 14, 270 (O); 
25,675 (P); 3 I ,  860 (D); DSPC, 58,1522 (A); BOPC, 34 959 

Llei de Pressuposi de la Generalitat i les seves Enfitats Au- 
t&mnes per al 2981. /CEF/. BOPC, 16, 3366 (O); 18,400 
(T); 20,494 (P); 26,707 (T i D); DSPC, 47, I300 (A); 28,777 
(T); 3 1,859 (T). 

130 1 

(AS. 
1458 

la Garrolxa i altres espais noiurals. /CPT/. BOPC, 14, 28 1 
(O); DSPC, 38,1093 (A); BOPC, 18,429 (A). 
Resolucio' ndrn. 711 sobre Competincics de la Generalilat en 
mat&ia de Jusiích i Dret. /CJD/. ROPC, 14, 282 (O); 
DSPC, 35,953 (A); BOPC, 20,522 (A) 
Remlucid núm. S/S sobre I'Edició Oficial Calalana de ka 
<< Compilacin'n del Derecho Civil Especial de Cataluñan. 
ICJDJ. ROPC, 15,311 (O); DSPC, 36,962 (A); BOPC, 20, 
523 (A). 
Rosmliicid núm. $/I sobre la cotnpreixenCu del Sarlarnent de 
C L I ~ ~ ~ I ~ I I ~ Q U  duiwrit el Tribunal Conslirucional. DSPC, 37,974 
(A); ROPC, 2 I ,  538 (O i A). 
Resohicio' m i t t i .  IOJI  sobre els csdevenirncnfs al Congrk de 
Uiputnts u Madrid. DSPC, 40, 1 140 (A); BOPC, 2 1,539 (O i 
N. 
Hesohcid tiúinp 1 EJi referent l ; ~  ics Cutnpnytx de Prornoeió i 
Preiwicib de la Salut. BOPC, 16, 343 (O); 18, 428 (T); 19, 
468 (T); DSPC, 37,1006 (A); BOPC, 21,539 (A). 
Rtlsofuciú niírn. l2/ I  sohre inodflcació de la Compilacio' del 
i h t  Civil de Catalunya. IIOPC, 29, 825 (O); DSPC, 53, 
1436 (A); BOPC, 2 1,873 (A). 
Resolimij núm. 13/Z sobre Proteccid Civil. /CJD/. BOPC, 18, 
43 1 (O); 20, 523 (T); 21, 540 (T); DSPC, 41, 1 148 (A): 
ROPC, 24,63 1 (A). 
Hmolucid nu'tn. 1411 sobre Terrilorialilzacio' de les Inwrsioits 
(Uirecciopts Generals de Transports i Obres Públiques) eu el 
Pressupost de 10 Gcnerdi~a!.  BOPC, 27, 74 1 (O); DSPC, 47, 
13 1 t {A); ROPC, 28,790 (A). 
Resolucid nu'tiz. 15/1 sobre la cotnpcmixcnqu del I+rrlr~mrif 
de CutaIuiiya daiw.tt el Trihirnui Consíituuioncrl. 1 .i PC, 49, 
1379 (A); BOPC, 28,790 (O i A). 
Resohei6 núm. 16/I sobre la Prcstacid d~ Senvis Pijblics ( I  

les comarques d'Alra Muntanyu. /CAMI. BOPC, 19, 409 

i 273 

1329 

- 

- 

i 40 i 

2232 

I643 

2208 

- 

i 705 
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I182 

2092 

2305 

2410 

1812 

2472 

- 

2516 
2517 

2538 

(O); 23,6 14 (T); DSPC, 50,1392 (A); BOPC, 3 I, 873 (A). 
Resoiucio' n Ú m .  17JI sobw In demanda d'insíalul.lrzcions i scr- 
 vi,^ ndulics d'esplui. /CPT/. BOPC, 26, 725 (O); DSPC, 57, 
1503 (A); BOPC, 33,946 (T i A). 
Resolucid nu'tn. 1811 sobre ln Uivulgacih i la iniroduccio' de Iu 
Terndíica dels Drets Ilurnuns en E2 ssigt~aium d'lhica. 
BOPC, 3 1,874 (O); 32,927 (1%); DSPC, 59 (A); BOPC, 34, 
970 (T i A). 
ResoIuciri núm. I N I  sobre I2ssalt i ei Sqrest nl ~ a n e  
Cenlruldc Harceloaa. DSPC, 59 (A}; BOPC, 34,971 (O i A). 
Uexolucid nu'm. 2 w  sobre les Bases per a la Seleccid d'Ohres 
u idourtl en el Pla d'Ohres i Stlrvcis dc Cuialufiya. /CEF/. 
BOPC, 21,536 (O); 23 ,6  13 (T); 32,920 (T i P); 33,941 (D); 
IXPC, 59 (A); BOPC, 34,967 (T i A). 
Resolucib núm. 2iJX sohrí? el programo! dc la Polilicu d'Ocu- 
pacib n Cuialunya. BOPC, 37, 1034 (O); DSPC, 68 (A); 
BOPC, 39 (T i A). 
Resolucid trÚrn. 22/1 sobre Ik&t uctud de l'ubra i de les 
instal.incions de la Cenlral Nuclear d'Asco' en relaciri amb iu 
Ilic6ncia mncedidu i les nortncs vigenis en mat6ria de segure- 
tat nuclear. /CCNA/. I3OPC, 38 (D); DSPC, 69 (A}; ROPC, 
39 (A). 
Resolució núm. 23/I sobre el 1% d'Actuncid ILspecinl i Ur- 
gent per n solucionar els prohletncs d%nsenynment a Sania 
Coloma dc Grummi.  /CPC/. ROPC, 3 7, I O40 i i 042 (O i T); 
DSPC, 70 (A); ROPC, 39 (T i A}. 
Resolucio' nu'm. 24/1 scihrc) els criteris a establir per u l'ut@idi- 
caci6 dc places als profmsrm d%nsenynment generul bisic. 
/ C  PC/. BOPC, 37,1043 (O i T); DSPC, 70 (A); ROPC, 39 (T 
i A). 

b) Mocions 

1575 

1875 

1876 

2239 

2304 

25 54 

2556 

2591 

Mixio' núm. 4 / I  refereni a all6 quc Iin d'émer In funeiópií!)i ic~~ 
a Catalutiya. ROPC, 17,373 (O); FISIT, 37,965 {A); ROPC, 
2 I ,  542 (A). 
Mocid núm. 5/I sobre p x p s  feixistes. ROPC, 2t,  543 (O); 
USPC, 48,135 1 (A); BOPC, 28,976 (A). 
Mucid núm. 6/J sobre I'Ús de la llengua ca fdana. BOPC, 2 1, 
543 (O);  DSPC, 48, i 356 (A); WQPC, 28,796 (A]. 
Mucid núm. 7 / r  sohre les policies /ocnl,s i la policia autdnoma. 
ROPC, 29,827 (O); DSPC, 53, i436 (A}; BOPC, 3 i, 877 (Ti 
N. 
Moció neim ü/I sobre En Eocalitzcrcih de ~zous centres pcnitcn- 
ciuris. ROPC, 3 1,878 (O); DSPC, 59, (A}; BOPC, 34,973 (T 
i A). 
Mrxio' núm. 9/I sohrc el retorn del pulrimmi cooperaiiu. 
BOPC, 37,1048 (O); DSPC, 66, (A); BOPC, 39 (T i A), 
Moció núm. IOII sobre Vequiparució de Ics turiftes ieleScjni- 
ques d'exírurudi amb les tar@ ielcjtjniques urbanes, BOPC, 
37,1048 (O); DSPC, 66 (A); ROPC, 39 (O, T i A>. 
Mocib núm. I IJI sotm el Conveni Gentlrditat-Cuixes #ICS- 
lulvi,q. DSPC, 69 (A); ROPC, 39 (O, T i A). 

B. PROJECTES DE LLEI 
1389 

1595 

1610 

1817 

2045 

2227 

Projccle de Llei de crccrcib d'lihtitab Projkssionals Agriries. 
/CARP/. HOPC, 16, 333 (O); 18, 399 {T); 30, 851 (T); 33, 
952 (T). 
Projecte de Llei de Finances Piibliques de Cutnlunyu. /CEF/. 
ROPC, i8,402 (O); 19,455 (T); 20,5 16 (T); 32,898 (P); 36, 
1014(R). 
Projecie de Llei per la qual s'aprova la L h l a  dels Noms Ofi- 
cialby dels Municipis de Catalutiya. /CORG/. BOPC, 18,4 16 
(O); 19,455 (T); 3 1,887 (T); 35,983 (T). 
Projecte de Llei de Prateccih de lu Zona Vdciplicu d ' o i o ~  
/C PT/. BOPC, 20,5 1 6 (O); 23,5 16 (T); 24,626 (T). 
Projecte de Llciper lu qual es decbru incorpomda a la Tmdi- 
cid Jurídica catalnnn la Doctrina emanada d d  Tribunnl de 
Cassacio' de Catalunya. BOPC, 25,648 (O); 3 1,869 (R). 
Projecte de Llei que crea I ' ih t i t d  Autdnoma &Organitzido' 

&Actes Culturuls. /CPC/. BOPC, 28, 778 (O); 30, 839 (T); 
33,935 (T). 
Pmjecte de Llei sobre Proteccid de la Legalitui Url~nniktica. 
ROPC, 29,8 15 (O}; 32,9 19 (T). 
Projecte de Llei de Fundacions Privades Catalanes, /CJD/. 
BOPC, 30,839 (O); 32,919 (T). 
Projecie de Llei de Creacid de I'Institut Catuld de Serveis u la 
Jouenful. BOPC, 33,935 (O); 39, (T). 
Projecte de Llei c k  Patrimoni de In Generalitat. ICEFJ. 
BOPC, 35,983 (O); 36, i0 14 (T); 37,1034 (T>. 

2263 

2 276 

2345 

2427 

C. PROPOSICIONS DE LLEI 
1737 

1767 

1804 

1966 

2013 

2147 

2184 

2220 

2332 

- 

2546 

Proposici6 de Llei sobre declaracih com a paratge natural 
d'inter6s nacional i rmervcd integral geoldgica de Irm zonu vol- 
cdnica d'Olot. BOPC, 19, 460 (O); DSPC, 48, 1327 (R); 
BQPC, 28,78 1 (R). 
Proposiciti de Llei sohre Serveis Socials. BQPC, i 9,462 (O); 
DSPC, 48,1338 (R); BOPC, 28,78 1 (R}. 
Proposicio' de Llei de supressid del Capítol I, del Títol I ,  del 
Llibre I V,  de lu Cornpilacio' de Dret Civil IT,~pecial de Catnlu- 
nyu, reiaiiii a la intercessió de la duna. BOPC, 20, 5 19 (O); 
DSPC, 48,1344 (RI; 2 8 , B  1 (R). 
Proposicio' de [hi sobre filiació cxtratnntrimoniul. BOPC, 
24, G27 (O);  30,844 (R). 
Proposicib de Llei sobre ei Servei de Sismologia de Caíalu- 
nya. DOPC, 25,688 (O); 29,824 (R). 
Proposicin' de L k i  dc modflcucid de la Llei 6/IP80 de 1 T dc 
desembre. BOPC, 27,740 (O i T). 
Proposicirj de Llei de modificacio' de la Cuinpilcrcid del Dret 
Civil E,vpeciul de CutuIunyu. BOPC, 28,782 (O); 3 1,872 fa). 
Propmicid c k  Llei sobre I'llwiefruis VidimL. BOPC, 28, 789 
(O); 30,844 (R). 
Proposicili de Llei sobre el Servei de Sismologicr a Catalunya. 
BOPC, 33; 940 (O); 39, (T). 
Proposició de Llei'dc Nortnalització Litq@kiica u Catalunya. 
JCPCI. ROPC, 39 (O i T). 
Proposicio' de Llei sobre declaracio' com CI pnmtgc rtniural 
d'interth nacional del Massh del Pedraforca (Hergucdi). 
BOPC, 39 (O). 

E. PROPOSTES DE RESOLUCL6 

O COMUNICAT DEL GOVERN 

BOPC, 22,559 (O); 23,614 (T). 

2. PROPOSTES SUBSEG~~ENTS A UN PROJECTE 

i882 Directrius i esquema del Pla Territorial de Catalunya. 

4. PROPOSICIONS NO DE LLEI I ALTRES PROPOSTES 
1837 

1844 

1970 

2348 

2396 

2420 

245 1 

Proposicid 110 de Llei sobre el Pro& de Derogaciri de la Llei 
Orgdnica i I / ]  9ü0, de / * I  de desemhre, sobre els Supdsiis Prc- 
vistos en I'Ariiclc 522  de la Conslitució. ICJDI. HOPC, 21, 
541 (O); 23, 614 (T); 24, 632 (T); DSPC, 43, 1177 (R); 
UOPC, 27,74 1 (R). 
Pmposicio' no de Llei sobre el I-'er,wnal Contructat o inter[ 
inclds el Personal Trunsfcrit. /COAG/. BOPC, 2 1 ,  54 1 (O); 
23,6 15 (T); 24,632 (R). 
Proposicio' no de Llei sobre el Truccarnent de la Llengua un 
l'finsenyainenl no Universitari. /C PC/. BOPC, 24, 633 (O); 
26,724 {T); 28,79 I (T); DSPC, 55,1476 (R); BOPC, 33,945 
(RI. 
Proposició no de Llei mhre el E h s  de Garantiu Salarial. 
ROPC, 33,947 (O}. 
Proposicití no de Llei sobre I'Aprofitament de les Aigües del 
Riu Segre. /CPT/. ROPC, 34,972 (O); 36,lO I8 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Declaració del Parlament con- 
demnant endrgicurnent 1 htetnptat soferi pel professor Fede- 
rico Jimkncz Losaníos. /CJD/. ROPC, 35,997 (O); 36, 1018 

Proposicih no de Llei sobre I'lnsiitut de Mediació, A rbirrrrrgc i 
ConcilinciÓ(1kfSC). ROPC, 36, 101 8 (O); 39 (T). 

(T); 39 U). 



I665 

I690 

I703 

1717 

1766 

2023 

2032 

2322 

2i40 

2164 

2209 
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22 I 1 i m r p c l h k í  al Consell Executiu sobre els /raus electorals. 
ROPC, 28,795 (O); DSPC, 5 9  (T). 

2240 Inierpcl.lacio' al Consell Execiriiu sobre I'Ajuniarneni de Del- 
tehre. ROPC, 29,826 {O); DSPC, 59 (T). 

G .  INTERPELLACIONS I MOCIONS 

1. FNTERPELLACIONS 
ilzterpel-lacici al Consell Executiu sobre grups jkixhtcs. 
ROPC, 18,432 (O); DSPC, 37,1007 (T). 
1t1icrpel.lucid ai Consell Executiu sobre /'is de la Ikngua cn- 
talana. BOPC, 18,433 (O); BSPC, 3 7 , l  O09 (T). 
interpc161crcid al Consell Executiu solrre el local O C U ~ O ~  uciuai- 
w n t  pel Servei Social d'Higiem i Seguretat d d  Treball a 
Barcelona. BOPC, 19,47 1 (O); DSPC, 48,1357 (R). 
htcrpel-lacid a !'li. Sr. Cottsc/ler de Governació sobre ics po- 
licies locals. ROPC, 19,47 l (O); DSPC, 48, I357 (T). 
Inlcrpel.lracid a l'H Sr. Conseller de Pelitica Terrirorial i 
Obrm Pk!diques referent a quin és el criteri de la Conselleria 
sobre les carreterm que travessen nuclis urbans. ROPC, 1 9, 
470 (O); 24,634 (R). 
Interpei-laci4 al Consell Executiu sobre l'orrlenacid de! sector 
del fnxi a Calalunyn. BOPC, 25, 689 (O); DSPC, 53, 1437 
(T). 
I n  e rpe1.h cid a I Co n s d l  Executiu so b I% l'orgu n it zu c i6 ndt lz i- 
nixirativa interna de la Vall &Aran i I'ensenyameni dc l'ara- 
nPs, BOPC, 25,690 (O); DSPC, 53,1440 (T). 
Interpcl.iacirj u lrii.  Sr. Conseller de Cultum i Mitjans de Co- 
rnunicacid spbre el Ceníre Dramlitic de la Generalitat amb 
seu al tcatre Romea. BOPC, 27, 742 (O); DSPC, 53, 1441 
(T). ' 

1nterpel.lacio' al Consell Executiu sobre la iocalitzacid dc nous 
ccrnfres penitenciarix. BOPC, 27, 743 (O); DSPC, 53, 1444 
(T). 
interpdlacid nl Consell Executiu sobre truspassos de serveis 
de I'Esrat en matdria de refortnu i desenvolupamen f agrari. 
DOPC, 27,744 (O); DSPC, 54,1452 {T). 
Inierpei.lacid al Consell Executiu sobre ia probiemdica dels 
cossos de bombers. RUPC, 28,794 (O); DSPC, 5 9 (T). 

230 1 

2302 

Interpel-lucio' nl Consell Executiu sobre el wlorn del patri- 
tnoni cooperatiu. BOPC, 3 1,875 (O); DSPC, 63 (T). 
inlerpel-locio' ul Consell Executiu sobre la prcseniucid d'urt 
projecie de llei de socielats cooperatives. BOPC, 3 I ,  876 (O); 
DSPC, 63 (T). 
Iiiterpdíuciri al ConscIl Execuiiu s o h e  I'quiparació dc tari- 
fes te lcfdn iqws d 'ext ru ra $i a ~7 h tarifes telefij n iques ur ba ri es. 
BOPC, 33,949 (O); DSPC, 64 (T). 

2407 Inierpel-laci6 ui Consell Execziliu sobre el conveni Genera- 
litai-Caixes &Estalvis. BOPC, 35,998 (O); DSPC, 66 {T). 

2408 Interpcl.lacio' nl Consell Executiu sobre les activitats terroris- 
tes a C'atulunya. BOPC, 35,999 (O); DSPC, 66 (T). 

2423 hicrpel.lucih Q f'Hn Sr. Conseller d'rndtisrria i 15nergin sobre 
I'crPrpresn Hispano Uiiwiti, SA. BOPC, 35,  099 (O); DSPC, 
66 (T). 

2475 inlerpdlacid al Conseil lclxecutiii sobre In situació dels alsiics 
funcionaris de la Generalirat. ROPC, 37, 1045 (O). 

2550 Inierpel.lacib al Consell Exccuih sobre d Fons de Garaiziia 
Salurini. ROPC, 39 {O), 

233 i 

2. MOCIONS SURSEG~ENTS A INTERPELLACIONS 
2299 Mocib suhsegümt a la interpel.luci6 a l'H. Sr. Conseller de 

Politica TerritoriaC i Ohres Publiques sobre l'ordenacio' del 
sector del laxi (Reg 2023). BOPC, 3 1 878 (O); DSPC, 59 
(R); ROPC, 34,973 (R). 
Moció suhscgümt a la interpelelacio' al Consell Executiu sobre 
I'Ajuntament de Deltebre (Reg. 2240). ROPC, 35, 1000 (O); 
DSPC, 63 (T i R); BOPC, 37,1046 (T i R). 
Mucib subsegubit a la iníerpe1,laciÓ crl Consell Execuliu sobre 
fraus electorals (Reg 2211). BOPC, 35, I001 (O); DSPC, 63 
(T i R); BOPC, 37,1047 (T i R). 

24 I9 

242 i 




