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1. 
3 .JO. Resolucions 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACI6 

RESOLUCI6 229l111 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE L’ORIIENTACId 
POJJfTKA GENERAL DEL CONSELL EXECIJTLU 

ADOPTADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 27 DE S E M R E  DE 1991 (DSPC-P, 104) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Plc del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de setembre 
de 1991, ha debatut les propostes de resoluci6 presentades pels 
grups parlamentaris, subscgiients al debat general sobre l’urien- 
tació política general del Consell Executiu. 

Fiinrilrnent, el Plc del Parlament, d’acord amb el que disposa 
l’article 124 del Reglament, ha adoptat la següent 

I. El Parlament de Catalunya: 
1. Declara, solernnemcnt, que Catalunya forma part d’una re- 

alitat nacional diferenciada en el conjunt de l’Estaí, fet que el 
poble catal2 ha sostingut en tot moment, tant des de les seves 
forces polítiques, de les institucions culturals i civils del país, 
corn des de la conscihicia de la majoria dels seus ciutadans i 
ciutadanes. 

2. Es felicita pel fet que a l’est i al centre d’Europa les na- 
cions fins ara oprimides estiguin recuperant la seva llibertat i es 
congratula perque aixb demostra que l’afirrnaci6 de la prbpia 
identitat constitiicix un dels motors humans més poderosos i 
positius. 

3. Constata que la rccupcraci6 de les llibertats nacionals en el 
desplegament dei dret a l’autocIeterminaci6 ha de configurar de 
manem decisiva la nova realitat de I’Europa dels Pobles en la 
qual, Catalunya, vol participar des de la s w i i  persoilalitat nacio- 
nal diferenciada. 

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern cle la Generali- 
tat a continuar i potenciar les negociacions amb 1’Administració 
centrial per a la revisi6 del sistcma actual d e  finitnqamnt i per a 
l’adovi6 d‘un nou acord que s’haurh d’aplicnr a partir del 1992. 

Aquestes negociacions haa de preveure, en tot cas, d s  apar- 
tals següents: 

1.  Ple compliment dels principis de suficikncia i ;nitonornia 
financeres de la Generalitat. 

2. Igualtat de recursos per hal>itmt entre comunitats authno- 
~ C S  per un mateix nivell competemial. 

3. Una h p l i a  corresponsabilitzaeih fiscal que atorgui a, la 
Generalitat un major automatisme en els ingressos. 

4. IJna participa& efectiva de la Generalitat en la gesti6 dels 
grans impostos de !’Estat. 

5.  Una disminució substancial de les actuals subvencions 
condicionades. 

6. L’equiparacid progressiva de finaiqament amb eis siste- 
mes forals existents a 1’Estat. 

7. Una actualitzaci6 dels mecanismes de solidaritat intertexri- 

torial d marge i en parallel al finanpment de les competencies 
de les comunitats autbnomes. 

Aquestes negociacions i el contingut de les mathies tindran 
en compte els acords que assoleixi la part catalma de la Cornis- 
si6 Mixta de Valoracions. 

IU. EI Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera- 
litat a negociar amb I’Administraci6 central la reforma del fi- 
nanprnent de la sanitat per tal de disminuir les di€er&ncies de 
fiinanqament entre les comunitats autbnomes que tenen els ser- 
veis transferits, i especialment perquh la Generalitat participi de 
manera immediata i autolnatica en les ampliacions de &dits 
derivades cle les desviacions pressuposthies existents en l’ac- 
tualitat fins que no s’assoleixi I’objejectiu desitjat que I’INSA- 
LUD disposi d’un pressupost real ajustat a les necessitats 
sariithries de la població, 

1V. El Parlament de Catalunya reclama: 
1. Que el Govern efectiu a Catalunya sigui molt preponde 

rantment el Goveni de la Generalitat. 
2. Que es reforci i es garanteixi més plenammt el stafus juri- 

dic del catal& i es recuperi el carhcter d’exclusiva de la compc- 
thncia et1 cultura. 

3. Que s’avitnci pel carni de la suficihcia i de l’autonomia 
financeres potenciant els ingressos propis. 

4. Que Ia Constitucili i 1’Estatut siguin interpretats de manera 
que les campettmies exclusives no siguin retallades per lleis de 
carhcter bhsic o altres mecanismes. 

V. El hrlament de cdtahmya insta e1 Govern de hí h a a k i t  a: 
1. Fomentar la política de reducció de la contamhaci6 i de 

X’estahi de recursos rnitjanqant mesures de rcculperaci6 i reci- 
clatge de rnat&ries i subproductes. 
2. Promoure la utilitzaci6 de productes i criteris mediambien- 

tals en el si de les mteixcs Adrninisimciom píbliques de Catalunya. 
3, Accelerar el Pla de Sanejament de Catalunya, per tal que 

el 1997 tots els municipis ,amb població superior a 2.000 habi- 
tants estiguin connectats a una estaci6 depuradora per a les ai- 
giies urbanes i per n les aigües Industrials que puguin esser 
assimilades a urbanes. 

4. Intensifica la vigilhcia i el control de la contaminaci6 
amb criteris d’unifomitat per a totes les indlistries de cada sw- 
tor, sempre que sigui possibk 

Palau del Parlament, 27 de setembre de i991 

La Secrethria Tercera 
Flora Sanabra i Villxroya 

El President dei Parlamelit 
Joaquim Xicoy i Bassegda 
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RESOLUCXb 2301111 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LES OBRES 
DE REMODELACI6 DEL FOSSAR DE LES MORERES 

ADOPTADA PEB LA comssr6 DE P O L ~ C A  CULTURAL 

(DSPC-c, 246) 
EL DTA 1 D’OCTUBRE DE 1991 

 COMISSI^ DE POLÍTICA CULTURAL RFSOLUCI~ 

La Comissi6 de Politica Cultural, en sessió tinguda el dia 1. 
d’octubre de 1991, ha estudiat el text de la Propsici6 no de 
Llei sobre les Obres de Remodelaci6 del Fossar de Ies Moreres, 
presentada pel Grup parlamentari de Convergkncia i Uni6 (Reg. 
28Mf), i les esmenes presentades pels grups parlamentaris. 

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
fer les gestions oportunes prop de les administracions i empre- 
ses responsables de les obres que es facin en el futur a tota la 
zona o superficie del que fou Fossar de les Moreres perque du- 
rant l’execució de les obres tinguin present la seva antiga fun- 
ció d’ossera i tractin amb el degut respecte les restes humanes 
que hi puguin aparejxer, donant-los al mateix lloc el repbs que 
mereixen. 

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 1991 

El Secretari 
Miquel Padilla i D i a  

El President de la Comissió 
Joan Colomines i Puig 

RESOLUCI6 231/III DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE L A  COMMEMORACIb 
DEL ANIVERSARI DE LA RISDACCI~  DE x,’IF=smmrnE CATALUNYA 

ADOPTADA FER LA coharssró DE POLFITCA CI.JLWL 
EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 1991 

(DSPC-C, 246) 

corvrrssx6 DE POL~TICA CULTURAL 

La Comissi6 de Politica Cultural, en sessió tinguda el dia 1 
d’octubre de 1991, ha estudiat el text de Ia Proposició no de 
Llei sobre la Commemoraci6 del 50‘. Aniversari de la Redacció 
de <<L’Esperit de Catalunya>>, presentada pel Grup parlamentari 
de Converghcia i Unió (Reg. 28726). 

Finalment, d’acord a m b  l’article 135 del Reglament, ha 
adoptat la següent 

RESOLUCI~ 

El Parlament de Catalunya, amb motiu de celebrar-se el 50.“ 
aniversari de Ia redacció de L’Esperit de Catalunya 

1. Manifesta el seu reconeixement vers l’autor de I’obra, el 
Dr. Josep Tnreta i Raspall, per la seva aportaci6 fonamental en 

eI camp de la terrapeutica sobre ferides i traumatismes de guerra 
i en d’altres h b i t s  de l’exercici mMc. 

Aixi mateix, manifesta el seu reconeixement al Dr. Josep 
Trueta i Raspall per la seva trajectbria persona1 i per la seva de- 
cidida i fidel defensa --qui i a l’exili- de la llibertat nacional de 
Catalunya i de la recuperació de les seves institucions democrh- 
tiques. 

2, Insta e1 Govern de la Generalitat a realitzar actes de difu- 
si6 de la tasca cientsica, humanlstica i patribtica del Dr, Josep 
Trueta i Raspall, i a fer les accions necesshries perque l’efemk- 
ride tingui el mc2xim reconeixement públic i institucional. 

El Secretari 
Miquel Padilla i Díaz 

Palau del Parlament, 1 d’wtubre de 1991 

El President de la Comissió 
JO= Colomines i Puig 
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IWSOLUCIb 232lIII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA TELEVISI6 
PRIVA1)A .A CATALUNYA 

ADOPTADA PEX LA co~~ssrb  DE P O L ~ C A  CULTURAL 
EL IXA 1 D’OCTUBRE DE 1991 

(DSPC-C, 246) 

COMISSI6 DE POLiTíCA CULTURAL 

La Comissi6 de PolCtica Cultural, en sessi6 tinguda el dia 1 
d’octubre de 1991, ha estudiat el text de la Propici6 no de 
Llei sobre la Televisió Privada a Catalunya, presentada per 
I ’Agrupacih parlamenthia d’Esquerra Republicana de Catalu- 
nya (Reg. 28759). 

Finalment, dfacord amb I’articlc 135 del Reglament, ha 
adoptat la segiient 

REsoLucrb 

1. El Parlament de Catalunya constata que la progcarnaci6 clc 
les trcs cadenes privades de televisió RO s’adiu amb la realitat 
sociolingiiística del pal’s, no respecta els drets lingiifstics a qut? 
Catalunya té dret, ccm a nacionalitat reconeguda per llei or@- 

nica de l’Estat, i, cas de no modificar-ne l’orientació actual i el 
tractament Eingüistic utilitzat fins ara, constitueix un obstacle 
evident per al procks de normdtzació lingiifstka de l’idiorna 
propi de Ia societat catalana. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generali- 
tat a efectuar d s  trhmits oficials corresponents amb els organis- 
mes directius d’htena 3, Canal + i Tele 5, per tal 
d’ aconseguir-ne una programació televisiva que estigui d’acord 
amb la realitat sociolingüística de Catalunya, el r&gim de doble 
oficialitat lingijistica establert p l  marc legal i el proces de norma- 
litzaci6 lingüfstica iniciat pel poble catala i les seves institucions, 

El Secretari 
Miquel Padilla i Diaz 

Palau del Parlament, 1 d’ochibre de 1991 

EI President de la Comissi6 
Joan Colomines i Puig 
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2. 
2.10. 
2.10.35. Prdposicions no de llei 

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECA‘IMENT 
Projectes i propostes de resoluci6 

PROPOSICIb NO DE LLEI SOHRE EL DRET D’fJS PUBLIC DEL DICCIONARI 
GENRRAL DE LA L,I-,.ENGUA CATAIANA 

(Regs. 29851 i 29907) 

RETIRADA DE LA PROPOSTCI~ 
(DSPC-C, 2463 

 COMISSI^ DE POL~TICA CULTURAL 

En la sessi6 de la Comissió de Politica Cultural, tinguda el 
dia 1 d’octubre de 199f, el representant del Grup padarnentari 
Mixt en la Comissió, Diputat I. Sr. Margal Casanovas i Gumi, 
ha retirat la Proposició no de Llei sobre el Dret d’Ús Públic de2 
Diccionari General de la LIengua CataXana (Regs. 29x51 i 
29907). 

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 1991 

El Secretari 
Miquel Padilla i D i u  

El President de la Comissió 
Joan Culomines i Puig 
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3. TKAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3.01 Al.. -----A. Pr6 jectes cle llei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

FROJl<C’FI~: DE LLEI DE REFORMA DE EA JUNTA DE SANEJAMENT 
(Reg. 28500) 

PONENCIA PER A E M O R A R  L’INFORME 

La Comissi6 de Política Tenitarial, en sessi6 tinguda e1 dia 
19 de setembre de 1991, d’acord amb I ’ ~ i c l e  97.1 del Regla- 
ment, ha nomenat Ia Ponencia per il elaborar 1’JnCorme sobre el 
hojectc de Llei de Reforma cle Irt Junta de Sanejament (Reg, 
28500) i les csniencs presentades, que resta eonstitu’ida pels 
membres segiients: 

Grup purlamenturi de Convergthuia i Unió: 
Excm. Sr. Joan Marti i Fen6 
1. Sr. Ricard Mas6 i Lluties 

Gmp Socialistu al PnrIclment de Catalunya: 
I. Sr. Rafael Madueño i Sedam 
1. Sr. Esteve Tomhs i Torrens 

Grup purlumenturi d ’Iniciativa per Catalunya: 
I, SL Joan Saura i Laporta 

Grup pur lurne n tari Pop u lar : 
J .  Sr. Josep Curto i Casad6 

Agrupa ciú parlumntdria d Esquerra Republicana de Cu talunya : 
I. Sr. Miquel Pueyo i Paris 

Agrupaei6 parlamentdriu del Cenire DemocrdtJc i Sociul: 
I. Sr. Javier Latom Piedrafita 

Palau del Parlament, 19 de setembre de 1991 

El Secretari 
Francesc Guasch i Femhndez 

El President de la Comissi6 
Es teve Tornas i Torrens 

PRQJECTE DE I,X,E:II 3111: GARAN‘CIIES POSSESSbIUES SOBRE COSA MOBLE 
(Reg. 28637) 

PRbRROGR DXiL TERMINX DE PRESHNTACIb D*ESM“ES (Reg. 30661) 

La. Mesa del Parlarnent, en sessi6 tinguda el dia 1 d’octubre 
de 1991, vista la sollicitud presentada pel Gnip par1arncntar.i 
d’laiiciativa per  Catalunya (Reg 30661), d’acord amb els asti- 
des 85 i 94.1 del Reghment del Parlament, ha acordat de con- 
cedir utla tíltirna prbrroga de tres dies hLbils del temini de 
presentació d’esmenes al. Projecte de Llei de Garanties Posses- 
saries sobre Cosa Moble (Reg, 28637), el qual termini, atks 
l’acor-d de la Mesa del Parlanient del 20 de juny de 1988 
(BOPC, 2/JTI, 2 3 ,  fini& e1 dia 7 d’wtubre de 1991, a dos 
quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 1991 

Joaquim Xicoy i nassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL, PARLAMENT 

El Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord 
amb alb que preveu l’article 85 del Reglament de la Cambra, 
sollicita que el termini de presenta36 dfemenes al Projecte de 
Llei dc Garanties Possessbries sobre Cosa Moble, sigui prorro- 
gat. 

Palau del Parlament, 30 de setembre de 1991 

Joan Saura i Laporta 
Portaveu del G. p, d’XC 
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PROJlXl’E DE LLEI D’ORDENACI6 FARMACkUTTCA DE CATA,LUNYA 
(Regs. 29717 i 29786) 

PRbRROGA DEL TERMIM DE PRESENTAC16 D ’ E S M E m  (Reg. 30630) 

PRESIIDhNCXA DFL PARLAMENT A LA MESA DEL P A R W N T  

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 1 d’octubre 
de 1991, vista la sollicitud presentada pel Grup parlamentari 
d’lniciativa per Catalunya (Reg, 306303, d’acord amb els arti- 
cles 85 i 94,1 del Reglament del Parlament, ha acordat de con- 
cedir una prbrroga de vuit dies hhbils del termini de presentaci6 
d’esmenes al Projecte de Llei d’Ordenaci6 Farmacbutica de Ca- 
talunya {Regs, 29717 i 29786), el qual termini, at&s l’acord de 
la Mesa del Parlament del 20 de juny de 1988 (BOPC, 2fliI, 
23), finir& el dia 17 d’octubrr: de 1991, a dos quarts de deu del 
mat€. 

El Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’ acord 
amb all6 que preveu I’article 85 del Reglament de la Cambra, 
sollicita que el termini de presentaci6 d’esmenes al Projecte de 
Llei d’Ordenaci6 Pamachtica, sigui prorrogat+ 

Palari del Parlament, 30 de setembre de 1991 

Joan Saura i Laporta 
Portaveu del G. p. d’K 

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

Plt OJECTE DE 1,XXI I1E CREACId DE L’ORGANISME AUTdNOM 
INSTITUT CATALA DE SEGUKETAT VIARIA 

(Regs. 29732 i 29785) 

PRbKROGR DEL TERMLNI DE PRESENTAC16 D’ESMENES (Regs. 30659 i 30668) 

L a  Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 1 d’octubre 
de 1991, vistes les solqlicituds presentades per l’Agrupaci6 par- 
lamentbriria del Centre Democrhtic i Social (Reg. 30659) i pel 
Grup Socialista (Reg. 30668)’ d’acord amb els articles 85 i 94.1 
del Reglament del Parlament, ha acordat de concedir una prb- 
noga de vuit dies hhbils del termini de presentxic5 d’esmenes 
al Projecte de Llei de Crea& cle I’Organisme Autbnom Institut 
Catala de Seguretat Vihia (Regs. 29732 i 29785), el qual temi- 
ni, atks l’acord de la Mesa del Parlament del 20 de juny de 
1988 {BOPC, 2m1, 231, finirh el dia 17 d’octubre de 1991, a 
dos quarts de deu del matí, 

Palau de1 Pulament, 1 d’octubre de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Latorre i Piedrafita, Portaveu de l’Agrupaci6 parla- 
menthria de1 Centre Democrhtic i Social, fent hs d’allb que dis- 
posa l’article 85 del Reglament de la Cambra, demana sigui 
ampliat el termini per a presentar csrnenes al Projecte de LIei de 
Creació de Z’Organism Aut6nom Tnstitut GtAh de S e e t  Vihria. 

Palau del Parlament, 30 de setembre de 1 9 9  

Javier Latorre Piedrafita 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup Socialista, ferit fis d’allb que es preveu a 
I’,micle 85 del Reglament de Ia Cambra, solkito una prbrroga 
del termini per a la presentaci6 d’esrnenes al Projecte de Llei de 
Crea& de I’Organisme Autbnorn Institut Cattrtlii de Segzlretat 
Vihria, publicat en el BOPC nurn. 284. 

Palau del. Parlament, 1 d’octubre de 199 I 

Higini Clotas i C i m o  
Portaveu 
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La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 1 d’octubre 
CIC 1991, vista la sollicitud presentacla pel Grup Socialista. (Reg. 
30667), cl’acord amb els articles 85 i 94.1 del Reglriment del 
Parlament, ha acordat de concedir una prih-ratga de vuit dies hh- 
bils del termini de presentaci6 d’csrnenes al Pmjecte de Llei de 
la Tutcla i Institucions Tutelars (Regs. 29766 i 29861), el qual 
tennini, a t h  l’acord de la Mesa tic1 Parlament del 20 de juny de 
1988 (HOPC, 2/Ní, 231, finirh el dia 17 d’octubre de 1991, i\ 
dus quarts de deu dcl mati. 

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2991 

En nom del Gnip Socialista, fent rlis d’dfb que es preveu a 
l’article 85 del Reglament de la Cambra, sollicito unit prbrrogn 
del termini per a In presentació d’esmenes als Projectes de Llei 
de la Tutela i Institucions Tutelars i de modificació de la Com- 
pilaci6 en rnathia de venda a Carta de GrBcia, publicats eri el 
R OPC n6in. 286. 

Palau del Parlament, 1 d’ochrbre de 1991 

Higini Clotas i C i e m  
Portaveu 

Joaquim Xicoy i Hassegoda 
President dei PacIament de Catalunya 

La Mesa del Parlanient, en sessió tirigricla el dia 1 d’octubrc 
de 1991, vista la sol.licitud presentada pel Gnip Socialista (Reg. 
30667), rl’acord amb els articles 85 i 94.1 del Reglament de1 
Parlament, lla acordat de conccdir tina prbrroga de vuit dies hh- 
bils del termini de presentaci6 d’esmenes a1 Projecte de Llei de 
Modificacili de 1a Compilaci6 en Matkria de Venda il Carta de 
Grhcia (Regs. 29767 i 29861)’ cl qual termini, atEs 1’at:ord de la 
Mesi1 del Parlament del 20 de juny de 1988 (IEOPC, 2/iII, 23), 
flinirh el dia 17 d’octarbre de 1991, ;i dos quarts de deu del mati. 

I%lau de1 Parlament, 1 d’octubri; de 1991 

Joaquim Xicay i 13assegoda 
President del Parlament de Cktalunya 

N .  de ?u R.: L.u sol.licitud presentah pel Grup Socialista 
(Reg. 30667) es repmdueix úiins la tramitacib del Projecte de 
Llei de la 7‘uteh i hstifucinns Tibtdars (Reg. 29766 i 29861), 
pag. 20220. 
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PROJECTE DE LLEI DE TAXES I PREUS PirRLICS DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

(Reg. 30482) 

TRAMESA A LA COMISSId I TE%MíNí DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PmDmCIA DEL PARLAM@NT Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 2/III, 
23), finir& el dia 28 d’octubre de 1991, a dos quarts de deu del 
mati. La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 1 d’octubre 

de 1991, d’acord amb els articles 93.2 i 94.1 del Reglament del 
Parlament, escoltada Ia Junta de Portaveus, ha acordat de reme 
tre el Projecte de Llei de Taxes i Preus Fúblics de la Generalitat 
de Catalunya (Reg. 30482) a la Comissi6 d’Economia, Finan- 
ces i Pressupost perquh el tramiti i d’obrir LUI termini de quinze 
dies hhbils per a presentar-hi esmenes, que, ates l’acord de la 

Pdau del Parlament, 1 d’octuóre de 1991 

Joaquim Xcoy i Bassegda 
President del Parlament de Catalunya 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. Projectes i propostes de resoluci6 
3.10.05. Propostes de resolució subsegüents a un debat general 

PROPOSTES DE RESOLUCI6 SUBSEGUENTS AL DEBAT GENERAL 
SOBRE L’ORIENTACIb POLiTrCA GENERAL DI<L CONSELL EXECUTIU, 

TINGUT PEL PLE DEL PARLAMENT ELS DIES 25,26 i 27 DE SHTEMRRF: J)E 1991 

PRQPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS PARLAAdENTARIS 
(Regs. 30589,30590,30591,30592,30593,30594,30595 / Adrnissi6 a tr‘hit: Mesa <!e1 27.09.91) 

PROPOSTES PRESENTADES PEX L’AGRUPACI~ PROPOSTA DE WZSOLUCI~ 
PARLAMENTARIA DEL CENTW 

DEMOCdTIC I SOCIAL (Reg. 30590) 1, El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a con- 
tinuar les negociacions amb el Govern Central per tal d’adequar 
e1 procés de desplegament dels Mossos d’Esquadra a l’acord 
del Parlament de 9 de maig de 1985. A LA MESA DEL PAFUAMJ3NT 

Xavier Latorre i Piedrafiita, Portaveu de l’AAgupaci6 Parla- 
rnentbia del Centre Democrhtic i Social, fent ds d’allb que dis- 
posa I’Article 124.1 del Reglament del Parlament, presenta les 
segiients Propostes de sesoluci6 subsegüents ai debat sobre 
l’orientaci6 polltica general del Consell Executiu. 

PROPOSTA DE WSOLUCI6 

2. El Pulament de Catalunya insta el Consell F3ecutiu a con- 
tinuar les negociacions m b  el Govern Central relatives al nou 
sistema de financ;ament autonbmic, que haurh de respectar els 
principis de s ic ihc ia  ecunbmica, autonomia fimcera, solidaritat 
amb la resta de Comunitats Adhmrnes i corresponsabilitat fiscal. 

Palau del Parlament, 26 de setembre de 1991 

Xavier Latorre i Piderafíta 
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PROPQSTFS PRESENTADES PEL GRUP 
PAI<TAMENrARI POPULAR (Reg. 30592) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Curt0 i Gasado, Portaveu del Grup pularncritari Popu- 
lar, d’acorcl amb el que disposa l’article 124,l del Reglament de 
la Cambra presenta les següents 4 Propostes de resolució subse- 
güents al Debat sobre l’Orientaci6 de Política General del Con- 
se]€ Executiu, contingudes en els documents adjunts. 

PROPOSTA DE RESOLUC16 m.1 

El Piirlamerit de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Crear una Comissi6 que, integrada per prekssioníils de reco- 

negut prestigi en la rnatkria i amb incieyendhcia cld Govern i 
del Paríarnent dc Catalunya estud’ii, valari l’abast exacte i ela- 
bori propostes alternatives, a Ea situaci6 de sobredirnensiona- 
ment i disfuncionalitat que pateix l’estnrcturzt administrativa de 
la Generalitat, atenent als principis constitucionals d’efichcia, 
jerarquia, descentralització, desconcentraci6 i coordinació. 

El Parlament de Catduiiya insta el Consell Executiu :i: 
Crear una Comissi6 que integrada per professionals de reco- 

negut prestigi en la rnatkriia i amb independ&ncia ctcl Govern i 
del I%rlarncnt dc Catalunya, estudii, vaiori la situa& acttial i 
elabori propostes alterriatives pel que fa els nivells d’eficihcia 
i competitivitat de Catalunya tmt en la vcssant pública com p i -  
vada, en relaci6 n la resta de 1’Estat espanyol i dels nostres so- 
cis europeus. 

PROPOSTA DE RESOLUCXb N6M. 3 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
Prencirc les mesures necesshries per tal que la comsponsabi- 

litzaci6 fiscal no es produeixi norn@s en els hmbits pressupostari 
i de despesa sino tamM en l’ingrks. 

PROPOSWS PRFSENTADES PEL GRUP MIXT 
(Reg. 30592) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En rcpresentaci6 del Grup Mixt, M q a l  Casanovas 3 Gueui, 
Portaveu adjunt, juntment amb 1’1-1. Sr. Jorn Hortal8 i Arau i 
1 ’ 1 h  Sr. Joan M, Sabanza i March, tots ells diputats d’Esque- 
rra Catalana, i d’acord amb l’article 124.1 del Reglament de1 
Parlament, presenten les següents propostes de resoIuci6, sub- 
següents al debat de pol itica general que acaba de tenir lloc: 

El Parlament de CataIunya insta al Govern: 
I. A realitzar els trhmits necessaris p q u &  Xa Generalitat tin- 

gui capacitat d’informació, i si s’escaii de decisió en el si del 
Ranc de Crhdit Agrícola amb la finalitat de facilitar els ajuts de- 
rivats dc l’anomenat decret 808. 

2. A reforpr les seves politiques al m6n financer amb Ja fi- 
nalitat de guanyar major quota de significació en aquest h b i t  i 
en aquest sentit promoure la creació d’un Banc Piibilic Catal& 
que, com a Banc de la Generalitat fonamenti les seves funcions 
a partir de la coordinaci6 i ampliaci6 de les potestats prbpies de 
l’hstitut Catalh de Finimces i de l’hstitut Catal& de Crbdit 
Agrari. 

3. A presentar novament un projecte de llei relatiu a la parti- 
cipaci6 de la Generalibit en la gestió del sector p6blic estatal, 
radicat a Catalunya, d’acord amb el que preveu I’Article 53 de 
1’Estat ut. 

4. A continuar les negociacions relatives per poder disposar, 
dins dels canvis immediats que s’hari de realit7.r en el sistema 
rlt: finanpment, de la gesti6, recaptaci6, liquidació i inspecci6 
de l’impost sobre la renda de Ics persones ffsiques, en la pers- 
pectiva ci’arribx al sistema de concert. 

5. A fer els estudis necessaris i els trhits adients per tal 
cl’iniciar les gestions oportunes que possibilitin l’obtenci6 de 
mks poder per Catalunya rnitjmpnt la reforma de I’Estatut i de 
la Constituci6, en la perspectiva d’un sistema confederal a 1’Es- 
tat com a millor model per a garantir els interessos nacionals, la 
trajectbria histbrica i les quotes assuimbles de solidaritat, 

Palau del Parlament a 26 de setembre de l99i 

Maqal Casanovas i Gued 
Portaveu Adjunt 

El Parlament de Catalunya insta el ConselE Executiu a: 
Seguir aprofundint tant en l’imbit institucional i plit ic i mit- 

jatqant la participació de totes les foqes polítiques, des de la 
voluntat d’una Catalunya integrada a Espanya i Europa, el man- 
teniment i X’hcrement dels nostres niveus d’autog-ovem, de ia 
nostra identitat cultural, dualitat lingiiistica, i harmbnica convi- 
vkncia, amb ple respecte i lleialtat al marc constitucional. 

Palau del Parlament, 27 de seterntire de 1991 

Josep Curt0 i Casad6 

PROPOSTEB PR’ESENTADES PEL GRUP 
SOCIALISTA (Reg. 30589) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Higini CIotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista, fent bs 
d’allb que es preveu a l’article 124.1 del Reglament del Parla- 
ment, presento les segiients propostes de Resolució subsegitents 
al Debat sobre X’orientaci6 polftka general del Consell becu-  
tiu. 
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PROPOSTA DE RESOLUCI6 NfJM. 1 

Ei Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a fe 
inentar el dihieg entre totes les forces polítiques catalanes pec 
tal de donar un nou impuls a 1’Estat de les Autonomies amb una 
orientaci6 de signe federalista que comporti el desenvolupa- 
ment i aprofundiment de l’autogovern del nostre poble, tot i 
aúrmant la conviv&ncia com a valor fonamental que ha d ’ i n r p k  
les conductes polítiques i ciutadanes a Catalunya. Per aixb és precis: 

1, Prosseguir en la reforma de X’Administxació de I’Estat, tant 
pel que fa als serveis cenuais com els periErics, per a adequar- 
la a la realitat de 1’EEstat de les Autonomies. 

2. Fer efectives totes les competkncies previstes a la Consti- 
tu& i I’Estatut garantint que el sistema de distribuci6 de les 
mateixes entre 1’Estat i la Generalitat sigui clar i precis. 

3. Assegurar fómules de participació i corresponsabilitzaci6 
de les CCAA, en les politiques de 1’Estat emprant COM a ins- 
trument bhsic per a aquesta €inditat el Senat que haur& cl’esde- 
venir la Cambra de les Autonomies. 

4. Un model d’hisenda autonbmica que aprofundeixi en els 
principis d’autonomia i suficihcia firiancera de les GC.AA, i 
que avanci en la corresponsabilitzaci6 i solidaritat intenegional. 

5. Una potenciació del paper de les Corporacions Locals am- 
pliant les seves cornpetkncies i recursos. 

PRQPOSTA DE E!J5SOLUCIb m. 2 

El Parlament de Catalunya constata que el Consell Executiu 
no ha presentat mes Linies programhtiques i de govern amb 
prioritats que donin vies de solució als principals reptes pen- 
dents de la societat catalana. En aquest sentit acorda la celebra- 
ció de debats generals entorn als temes segiients: ensenyament, 
sanitat, quilibri territorial, medi ambient, indhtria, agricultura 
i llengua i cultura. 

PROPOSTA DE RESOLUCIb N h f .  3 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
través de la part catalana de la Comissió Mixta de Valoracions 
a continuar i potenciar les negociacions amb l’Adrninistraci6 
Central per la revisi6 del sistema actual de fjnanpnent i per 
1’adopció d’un nou acord que s’hauri d’aplicar a partir de 3 992. 
La reforma del sistema de finanqament autonbmic ha de perme- 
tre consoiidar i aprofundir les millores introdulides l’any 1986 i 
avanqar en Ia solució dels problemes encara pendents. El nou 
model de finanpment ha d’inspkir-se, en aquest sentit en els 
següents criteris; 

1. Compliment dels principis d’ autonomia, suficihcia, soli- 
daritat i conrespansabilitat de la Generalitat. 

2. Finanqament igual per iguals necessitats, el que comporta 
igualtat d’ingressos per habitant en CC,AA. del mateix nivell 
cornpettencial. 

3. Avmpr decididament en la línia d’una major correspon- 
sabilitat. 

4. Preskncia conjunta de la Generalitat i l’Administraci6 de 
1’Estat en la gestió dels impostos a través de f6mufes d’Adrni- 
nistraci6 tributhria integrada, 

5.  Increment de l’autonomia de despesa per la gradual incor- 
poraci6 al fianqament de carhcter general. dels sistemes de sub- 
vencions condicionades. 

6. ReducciG progressiva de les difeskndes entre els ingressos 
de les CC.AA, de rkgim comii i les CC.hA. forals, 

7. Actuaiítzaci6 dels mecanismes de solidaritat interterrito- 
rial. 

8. Establiment de mecanismes de coordinació pressnpostilria 
entre: les CCAA i 1’Estat. 

PROPOSTA DE m O L U C 1 6  ‘”M. 4 

El Parlament de Catalunya constata, la manca d’un disseny 
de Política Territorial que tendeixi a corregir els desequilibris 
entre les comarques de Catalunya, i el menysteniment de l’au- 
tonoinia local per part del Govern de la Generalitat, i insta al 
Consell Executiu a : 

1. Aprovar definitivament el Pla Territorial General de Cata- 
iunya (JTGC). 
2. Aprovar definitivament el Pla d’lespais d’hterks Nacional 

( P E N .  
3. Augmentar substancialment els recursos que destina a fi- 

nanFar el Pla dnic d’Obres i Serveis. 
4. Dotar en el Pressupost de 1992 el Fons de Chperacici Lo- 

cal destinat a municipis de Catalunya. 
5. Modificar la legislació urbanística catalana en el sentit de 

que els municipis de més de 50.000 habitants puguin aprovar 
els Plans Parcials i Plans Especials. 

PRQPOSTA DE RESOLUGI6 NÚM. 5 

El Parlament de Catalunya constata la passivitat del Consell 
Executiu davant la creixent i alarmant agressi6 sobre el medi 
ambient que s’esth desenvolupant en el nostre pais i, en conse- 
qiibncia, l’irrsta a emprendre una política decidida d’aplicaci6 
de la legislaci6 vigent en defensa del nostre patrimoni natural i 
del medi, que permeti aturar els processos d’agressió al territo- 
ri, recuperar les zones degradades i protegir els espais de major 
interks natural. 

PROPOSTA DE RESOLUCI~ m . 6  

El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat de que 
prossegueixi amb fermesa l’acorcl comunitari de constmcci6 
europea, i insta el Consell Executiu a exercir les actuacions ne- 
cesshies per a impulsar aquest procés, i participar i couperar 
amb l’Adrninistraci6 de 1’Estat en tots els h b i t s  comuns per 
tal de seguir impulsant la uni6 econbmica i rnonethria i la unió 
poiitica europea. 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1991 

Egini Clotas i Ciem0 
Portaveu 
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PROPOSTES PRESENTADES PEL GRUP 
PRKLAMENTAKT D’INICXATIVA 
PER CATALUNYA (Reg. 30593) 

2. Considera que els principis bhsics orientadors #una nova 
proposta de finmqament han sl’dsser: suficiencia, autonomia, 
igualtat, corresponsahilitat i solidaritat; en la perspectiva d’un 
model de finatipment a u t m M  basat en el meat econhnic wlidarí, 

A LA MESA DEL PARLAMENT 
QUARTA: 

En nom del Grup parlamentari d’íniciativn per Catalunya i 
cl’acord amb allh que preveu l’article 124 del Reglament de la 
Cambra, presento fes segiients Propostes de Kesoluci6 Subse- 
güents al Debat General sobre l’Orientaci6 Palitica del Consell 
Fxecutiu dels dies 25,26 i 27 de setembre de 1991, 

El Padatnent de Catalunya es referma en l’esperit i en la He- 
trit de la Resolució 9S/íIí dei i2 de desembre de i989, sobre el 
dret dcl p b l e  catah a l”atitocSetesrninaci6, al qual no pot renun- 
ciar, i afirma, com a conseyiihcia, que en el rnornerst que ho 
cregui opoxtri, i a traves de les actuacions previstes en cl mateix 
ordenament constitucional, podri incrementar les cotes d’auto- 
govern fins al l i  on cregui convenient i, en general, adequar la 
rcgulaci6 dels drets nacionals a les circiimsthncies de cada MO- 

ment histbric. 

SEGONA: 

El Pat-lament de Catalunya constata la situació d’estmcatnent 
de l’autogovern catal& com a resiilial de la palitica aiitonbrnica 
del gavcrix de 1’Estat i de I’aacci6 de govern dcl ConseZt Execu- 
tiu i cn conseqükncia: 

a) Insta el Consell Executiu a impulsar el funcionament de 
Ics Comissions Mixtes de Trasphs i Valoracions per tal tl’asso- 
lir els seiglcls encara pendents de trmsfeljr: INEM, Institut Re- 
gional de Seguretat i Higiene en el Treball, Paritdors (fe 
Itirisme, etc. 

13) Acorda nomenar una ponkncia en el si de Ea Comissi6 
d’Osganitzaci6 i Administració de la Generalitat i Govern Lo- 
cal que, cn cl termini de tres mesos, expliciti quines corrrpet&ii- 
cies, en aplicaci6 de l’artick i50 cle la Constitucid espanyoh, 
millorarien la capacitat d’autogovern dc Catalunya. 

c> Insta el Consell Executiu a prcndre les iniciatives i rnesii- 
res oportunes per tal de refoimar o simplificar l’atlministracici 
de 1’Estat en el sentit d’adequair-la a la configuraci6 de 1’1btat 
de les Autonomies. 

d) insta el Consell Executiu a irnyulsar la creacili rl’una taula 
de grups parlamentaris per tal de proposar fes mdficacions es- 
caients ii la legislaci6 bhsica de 1’Estat: Llei Bases Rkgim Lo- 
cal, Llei Forces i Cosos de Seguretat de ]’Estat, Llei Hisendes 
L ~ ~ a l s ,  Llci Fumi6 Priblica. 

TXERCRRA: 

El Parliment de Catalunya: 
1 . Constata les insut’icihcies clr: l’actual sistenu de finaqa- 

rncrit autaribmic i en aquest sentit rebutja yirirlsevol proposta de 
prorrogar el vigent model de fuiaiqament. 

El Parlament de Catalunya davant la jirrisprudbncia del Tri- 
bunal Constitucional pel que fa rcferhcia ats conflictes de 
cornpetencies entre 1’Estat 1 la Generalitat de Catalunya: 

1. Manifesta la seva preocupació per I’acceptaci6 per part del 
Tribunal Constitucional d’una Interpretaci6 extensiva de les 
compethcies estatals permetent la intervenci6 -legislativa i 
fins i tot exectrtiva- de 1’Estat en tots els h b i t s  socials. 

2. Insta el Govern de Catalunya a establir tots els mecmis- 
mes de col.laboraci6 necessaris amb el Govern central per tal de 
disminuir l’elevat fntlex de conflicctivitat existent. 

CITNQUENA: 

El Pulment de Catalunya insta el Consell Executiu a hnstni- 
ineiitar totes les mesures i les accions escaients per tal d’inten- 
tar coI1sensuar entre les forces politiques catalanes una proposta 
de Kefoma Constitucional que signifiqui el ple reconeixemnt 
institucioiial de les Comunitats Autbnornes cn el marc d’un Se- 
nat de ies Nacionalitats i Regions, elegit en base a les Cornuni- 
tats AutbIzomes, que expresi la piuralitat nacional, lingüística i 
cultural de l’Estat, i alhora sigui un instrument de pnrticipaci6 
de les Comunitats Auhomes en la formació de les decisions 
ccutrds de l’Estat, 

SISENA: 

El PNlarnent de Catalunya considera quc el President de la 
Generalitat no ha presentat en aquest debat cap programa que 
arienti 1’ acci6 del Govern i, en conseqiikncin: 

1. Insta eI Consell Executiu a impulsar la coiicertaci6 social 
per tal. que els sindicats i les associacions empresarials puguin 
participar en la definició de 1~ política sbcio-econbmica. Espe- 
cidlment en la concreció a Catalunya dels aspectes continguts a 
la Plataforma Sindical Priorithia, elaborada per C C . 0 0  i UGT, 
així com en la creació del Conseli Jkanbrnic i Social. 
2. Constata la passivitat del Consell Executiu en relació al 

mixent procés de deteriorament del teixit industrial catalh (La 
Maquinista, La Seda, SEMENS, etc ...) i en conseqiikncia l’ins- 
ta a la rcalitznci6 d’una política indiistrial activa que garanteixi 
e1 mimteniment del caracter industrial de Catalunya. 

3. Insta el Consell Executiu a donar suport polfticament i 
pressuposthiament it la crea& del Tribunal Laboral de CataIunya. 

4. Insta el Consell Executiu a elaborar un pla especial d’im- 
puls a la politica de Nomalitraci6 Lingilistica, amb una espe- 
cial aterici6 a sectors com Justícia, aciministraci6 peri@%rica de 
1’Hstat i h e m  socialment rnds marginades. 

5. Insta el Consell Exxecirtiu perque hiciii collaboxacions amb 
els Consells Executius dc Valkncia i les Illes per tal d’impulsar 
accions conjuntes ai el camp de la cultura i la llengua. 
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6. Insta el Consell Executiu que elabori, amb la participaci6 
dels Consells Comarcals, el Pla Territoriai de Catalunya, per tal 
de reequilibrar el territori, vertebrar totes les actuacions i evitar 
qualsevol tipus d espedaci6 urbm’stica. 

7. Insta el Consell Executiu a l’elaboració d’un Pla Pluria- 
nual d’Habitatges Pliblics davant les greus i creixents dificul- 
tats d’accés a I’habitatge d’un sector cada cop major de la 
po blaci6. 

8. Insta el Consel1 Executiu a promoure, urgentment, la defi- 
nitiva aprovacid del Pla d’Espais d’lnterks Natural, amb l’infor- 
me preceptiu del Conseli de Protecció de la Natura, i amb 
expressi6 concreta del programa d’actuacions previstes, dotaci6 
pressuposthria i beneficis tbcnics i financers per a la poblaci6 
de les zones afectades. 

9. Insta el Consell Executiu al desplegament de les quatre 
lleis que regden l’organització territorial de Catalunya, espe- 
cidment pel que fa referhcia a la presentació de: 

a) La proposta de provincia tínica prevista en la Disposici6 
Addicional Pimera de la Llei 5/87. 

b} El projecte de llei, previst en la Disposició Addicional S e  
gona de la Llei 5/87, que divideix el territori de Catalunya en 
regions per tal d’iniciar una rhpida desconcentració i descentra- 
litzaci6 dels serveis de la Generalitat. 

c) Les lleis sectorials previstes a l’article 4 de la Llei 5/87, 
que permetin les corresponents transferhncies de serveis de les 
quatre Diputacions catalanes a la Generalitat, els Consells Co- 
marcals i els Ajuntaments. 

10. Constata la necessitat d’un radicai cmvi d’orienttaei6 en 
l’acci6 de govern en materia de benestar social que tot superant 
l’actual política dual i ciientelar, s’orienti cap a una política in- 
tegral de les persones. 

1 1, Insta el Consell Fxecutiu a retirar les actuals concessions 
administratives de rhdio de FM obrint un I~QU proc6s d’adjudi- 
caci6 d’acord amb les bases del concurs i amb criteris d’objec- 
tivitat, rigorositat i transparhcia. 

12. Insta el Consell Executiu a iniciar contactes i realitzar les 
gestions oportunes amb el Govern de 1’Estat per tal de mantenir 
l’actual oferta pública tdevisivil en catalh, consolidant i estabi- 
litzant el circuit catalh de RNE. 

PRIMERA 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) preparar els estudis legals, i efectuar els trbrnits necessaris, 

que condueixin al P ~ Q C ~ S  de reforma de I’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, com a mesura, imprescindible per superar l’esta- 
di actual d’hsuficihcia de 1’hmbit competencial catalh, un cop 
finalitzat el període de transició politica a l’estat espanyol i eIs 
seus condicionaments inicials. 

b) presentar la proposta relativa d nou sistema de finaqa- 
ment autonbmic, basat en el concert econbmic entre Catalunya i 
l’estat espanyol, com a f6rrnuEa mes racional i justa d’utiiitzar 
els recursos propis dek país, a benefici dels interessos generals 
de Catalunya, tot acabant així amb la sagnia que representa la 
descapitalitzacid fiscal del nosue país. 

SEGONA 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar un pla 
de mesures policials que comporti l’assurnpci6 plena de les 
compethies  d’ordre públic per part del Govern i que COM- 

prengui un procés gradual de desplegament territorial dels mos- 
sos d’esquadsa i la substituci6 progressiva, per aquests, deis 
COSSOS i forces de seguretat de I’estat. 

TERCEU 

El Parlament de: Catalunya insta al Govern a: 
a} presentar un programa global relatiu al sector agrlcola i ra- 

mader, amb I’objectiu de rnillorar-ne i optimitzar-ne la produc- 
ci6, la coipensaci6 dels dkficits derivats de la comercialització 
deficient i de les catistrofes naturals, I’ampliaci6 dels mercats 
interiors i exteriors i l’increment de la difusi6 i cl consum de 
fruits secs, l’oliva, l’oli i la llet, produ’its a les cornwques cata- 
lanes . 

6) presentar un pla global destinat a les petites i mitjanes in- 
diistries i comeqos, per tal d’ajudar a garantir, en condicions de 
competitivitaty estabilitat i progrés, la seva adaptació progressi- 
va a1 procés ci’integraci6 europea, en I ’hbi t  econbrnic. 

Barcelona, 27 de setembre de 1991 
QUARTA 

Joan Saura i Laporta 
Portaveu del G. p. d’IC 

P R O P O S ~ S  PRESENTADES pm L’AGRUPACI~ 
PAIXLAMENTNUA D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA (Reg# 30594) 

A LA MESSA DEL PARLAMENT 

Josep Liuís Carod-Rovira, en qualitat de portaveu de 1’Agru- 
pa& Parlamentbia d’Esqwrra Republicana de Catalunya 
(ERC) i d’acord amb el que preveu el Reglament de la Cambra, 
presenta les propostes de resolució subsegüents al debat de po- 
lítica general. 

El Parlament de Catalunya, després de l’acceptació de nous 
cornités olimpics per part del Comitk Internacional Olimpic, re- 
nova eI seu suport institucional al reconeixement oficial del Co- 
mité Olímpic de Catalunya, iniciativa promoguda i sostinguda 
per la societat civil catalana, per tal que l’olimpisme catalh j a  
pugui participar directament i amb els seus propis senyats 
d’identitat en els Jocs de Barcelona. 

CINQUENA 

EI Parlament de Catalunya insta el Govern en l’hrea de les 
seves competkncies a efectuar els trhmits necessaris per tal de 
fer possible la gratuitat de totes les autopistes, autovies i hÍnels 
de Catalunya de nova creació o recuperant gradualment les 
concessions ja concedides 
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SISENA birania, a la pau i a l’estabititat del continent, en el marc d’una 
confederaci6 de pobles, iliures i iguals en drets, en un nou or- 
dre internacional fonamentat en la democrhcia i no en la f q a .  El Parlament de Catalunya acorda la celebració d’m debat 

monogrhfic, en aquesta cambra, sobre I ’ensenyament a Catalu- 
nya. Palau del Parlament, 27 de setembre de 1991 

SETENA 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a trametre defini- 
tivament a aquesta cambra, en el decurs d’aquesta legislatura, el 
Pla d’Espais d’Intert5s Natural, bo i cercant les fbrmules ade- 
quades per incorporar-hi les iniciatives dels agcnts socials i te- 
rritorials. 

Josep Lluls Card-Rovira 
Portaveu parlamentari d’ERC 

PROPOSTES PRESENTADES PEL GRUP 
PARLAMENTARI DE CONWRGhNCIA I UN16 

(Reg. 30595) 

A LA MESA DEL PARLAMF” 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a> dotar de capital propi a l’ltistitut Catalh de Finances, a fi i 

efecte, dc poder incidir puntualment en aquells sectors indus- 
trials que rnitj,mtjant la inversid puguin ser competitius. 

h) crear un sector ptíblic industrid que permeti reflotar q u e -  
lies empreses que amb una millor gesti6 i adequant les seves 
produccions puguin ser competitives en el mercat 6nic europeu. 

NOVENA 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els trb- 
mits pertinents per tal de situar sota la i*cspnsabi2itat política i 
institiicioiial de la Generalitat de, Catalunya, assumint-ne les 
compctkncies per delegació, aquells graeis serveis d’in€rastruc- 
tim (RENFE, Correus, Telefbnica, ports i aeroports ..> que de- 
p n e n  en I’xtualitat de l’Administrrici6 de l’estilt espanyol, 

DESENA 

El Parlament de Catalunya, després deIs acords presos per u- 
nanimitat p a  aquesta cambra i pel Parlament Balear favorables 
a la signatura de convenis de coldaboració conjunta en matkria 
de política lingüística, insta el Govern al compliment institucio- 
rial d’aquest mandat pularnentari, aixi com, a la presentaci6, 
davant la conlissi6 dc politica cultural del contingut dei c~iiveni 
signat, per coneixement de tots els grups de la cambra. 

ONZENA 

El Parllament de Catalunya davant la nova conjuntura inter- 
nacioizal de trmsfonnació profunda de velles estructures politi- 
ques, declara que el procés d’rrnitat d’Eumpa ha de basar-se en 
el respecte a la diversitat nacional i cultural de tots eis pobles 
que la integren, entre els quals el catalh. Totes les nacions ixm 
de poder-hi p<zrticipar pleiarnent:, piutint del reconeixement del 
seu dret legitim H l’autodeterminació, que inclou el dret denro- 
crhtic il la independkncia politica, si questa és la seva voluntat 
iliurcment expressada, per mitjans pacifics i a trav6s de procc- 
&ments institucionals, per tal de contribuir, des de la prbpia so- 

Raimon Escudé i Pladellorens, Portaveu del Grup Parlamen- 
tari de Convergencia i Unió, d’acoxd amb el que disposa l’arti- 
d e  124.1 del Reglament del Parlament presenta les següents 
Propostes de Resolucid subsegüents al debat sobre l’orientacÍ6 
politica general del Consell Executiu. 

PROPOSTA DE IESOLUCI~ NÚM. i 

El Parlament de Catalunya: 
1. Declara, soleimement, que Catalunya forma part d’una 

realitat nacional diferenciada en el conjunt de l’Estat, fet que el 
poble catalh ha sostingut en tot moment, tant des de les seves 
forces politiques, de les institucions culturals i civils del país, 
com des de la conscihcia de la majoria dels seus ciutadans i 
ciutadanes, 

2. Es felicita de que a 1’Est i al Centve d’Europa les nacions 
fins oprimides estiguin recuperant la seva llibertat i es con- 
gratula de quc aixb demostra que l’afirmaci6 de la prbpia iden- 
titat cmstituek un dels motors humans d s  poderosos i positius, 
3. Constata que la recuperació de les llibertats nacionals en el 

desplegament del dret a l’autodeterminaci6 ha de configurar de 
manera decisiva la nova realitat de 1’Europa dels Pobles en la 
qual, Catalunya, vol participar des de la seva persaiditat nacio- 
n al di feren c i ad a. 

PROPOSTA DE RESULUCI6 m. 2 

El Parlament de Catalunya: 
Insta e3 Govern de la Generalitat a continuar i potenciar les 

negmiacions amb I’Administració Central per la revisi6 del sis- 
tema actual de tinmprnent i per l’adopció d’un nou acord que 
s’haurh d’aplicar a p a i x  de 1992. 

Aquestes negociacions han de preveure, en tat cas, els apar- 

1. Ple compliment dels principis de suficihcia i autonomia 

2. Igualtat de recursos per habitant entre Comunitats AuEbm- 

3. Una Amplia corresponsabilitzaci6 fiscal que atorgui 21. la 

tats scgiients: 

financeres de la Generalitat. 

mes per un mateix nivell competencial. 

Generalitat un major automatisme en els hgressos. 
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4. Una participaciii efectiva de la Generalitat en la gestió dels 
graris impostos de 1’Estat. 

5. Una disminuci6 substancial de les actuals subvencions 
condicionades. 

6. L’quiparaci6 progressiva de finmqament amb els siste- 
mes forals existents a 1’EEstat. 

7. Una actualització dels mecanismes de solidaritat biterterri- 
torial ai marge i en parallel al finanpiment de les compethcies 
de les CA. 

Aquestes negociacions i el contingut de les mathies tindran 
en compte els acords que assoleixi la part catalana de la Comis- 
si6 Mixta de Valoracions. 

PROPOSTA DE lU;SOLUCIb N b l ,  3 

El Parlament de Catalunya: 
Insta el Govern de la Generditfit a negociar amb I’Ahninis- 

traci6 Central la reforma del finaxlprnent cle la sanitat pes tal de 
disminuir les di€erkncies de finmpment entre les CA que tencn 
els serveis transferits, i especialment per que la Generalitat par- 
ticipi de foma immediata i automiltim en les ampliacions de 
crkdits derivades de les desviacions pressupostiiries existents en 
l’actualitat fins que no s’assoleixi l’objectiu desitjat de que 
I’INSALUD disposi d’un pressupost real ajustat ii les necessi- 
tats sanithies de la poblaci6. 

PROPOSTA DE KESOTAJCIb NÚM. 4 

El Parlament de Catalunya reclama: 
1. Que el Govern efectiu a Catalunya sigui molt peponde- 

2. Que es reforci i es garanteixi més plenament el statuts juri- 
rantinent el Govern de la Generalitat. 

dic dei catalh, recuperant el carhcter exclusiu de la compethcia 
en cultura. 

3. Qiic s’avmci pel camí de la suficibcia i de l’mtonornia 
financeres potenciant els ingressos propis. 

4. Que la Constituci6 i 1’Estatut siguin interpretats de manera 
que les compet&ncies exclusives no siguin retallades per lleis de 
carhcter bhic o altres mecanismes. 

PROPOSTA DE RESOLUCU~ MIM. 5 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat 
a: 

1. Fomentar la política de reducci6 cle la contaminaci6 i de 
l’estalvi de EWWSOS rnitjmpnt mesures de recuperació i reci- 
clatge de materies i subproductes, 

2. Promoure la utilitzacid de prdirctes i criteris mediaarn- 
bientals en el sí de les pr6pies Administracions PriMiques dc 
Catalunya. 

3. Accelerar el Pla de Sanejament de CataIunya, per tal que 
al 1997 tots els niunicipis amb poblacih superior a 2.000 habi- 
tants estiguin connectats a una estaciii Qeprrradora per a les ai- 
@es urbanes i per il aquelles aigües industrials que puguin 
&ser assimilades a urbanes. 

4. Intensificar la vigihcia i control de la contminaci6 amb 
criteris d’unifomitat per a totes les industries de cada sector 
sempre que sigui possible. 

Pdau dei Parlament, 27 de setembre de 1991 

Raimon Escudé i Pladellorens 
PQIUVCU del G. p. de Convergkncia i Unió 
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3, TRAMITACIONS EN CURS 
3.10. Projectes i propostes de resolusi6 
3 . 1 0 3 .  Proposicions no -- de l k i  i altres propostes - de rcsolucici 

PROII’OSI[CX6 NO DE LLEI SORRE EI, MANTENIMENT DE L’EMPRESA TAGRA 
(Reg. 30313) 

TRAMESA A XA COMTSSI~ I TERMINI DE PRBSEWACI~ D’ESMENES 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT menes a la damunt dita Proposici6, el qual termini, ates I’acord 
de la .Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 
2/IH, 23 ,  finir& el dia 17 d’octubre de 1991, a dos quarts de deu 
del mati. 

Ida Mesa del Parlament, en scssi6 tinguda el dia 1 d’octubre 
de 1991, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposicih no de Llei sobre el Manteniment de 1’Ernpxesa Ta- 
p (Reg. 303 13) a la Comissi6 de Política Social. 

Aixi mateix, d’acord amb el qiie disposa l’article 134.3 del 
Reglament dcl Parlament, es í’a avinent que els grups parlamen- 
taris disposen d7.m temini de set dies hhbils per a presentar es- 

Palau del Parlament, 1 d’wtubre de 1991 

Joaquim Xicoy i BassegaIa 
€%:sident del Parlament de Catalunya 

IRAMESA A XA COMXSSI~  x TERMIN DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

Li Mesa del PfirlaInent, cn sessi6 tinguda el dia 1 d’ooctiibre 
de 1991, cl’acard amb l’articlt: 134.2 del Regkament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Porlaveris, ha acordat de retnetre la 
Propsici6 no de Llei sobre la ImpEmtaci6 de Pannells Xnfonna- 
tius de Zona Vinícola als Trams Empordi-Costa Brava de I’Ru- 
topista A-7 (Reg. 30329) a la Comissió de Politica Territorial. 

Ahixi mateix, d’acord amb al que disposa l’article 134.3 del 
Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups p’ 1 amen- 

taris disposen d’un termini de set dies hhbils per a presentar es- 
menes a la damunt dita Proposici6, el qual termini, at&s I’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BQPC, 
2/iIí, 231, finir& el dia 17 d’octubre de 1991, a dos quarts de deu 
del mati. 

Pdau del Parlament, 1 d’octubre de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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Tl2AMESA A L A  COMISSId I TERMIN DE PRliSENTACId D’BMENES 

La Mesa de€ Parlament, en sessi6 tinguda el dia 1 d’ockrfire 
de 1991, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Pala- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposici6 IIO de Llei sobre la Kealitzaci6 de les Obres de Mi- 
llora de la Carretera Comarcal 243 A (Reg. 30330) ii la Comis- 
si6 de PoHtica Territorial, 

h í i  mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 del 
Reglament del Parlament, es Pd avinent que els gmps parlameii- 

taris disposen d’un temini de set dies hiibils per a presentar es- 
menes a la damunt dita Proposiciir, el qual termini, at&s l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 
2/I11,23), fioirh el dia 17 d’octubre de 1991, a dos quarts de deu 
del mati. 

PaIau del Parlament, 1 d’octtrbre de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegda 
President del Parlament de Catalunya 

TRAMESA A IA COMISSId I TERMlINI DE PREBENTACI6 D’FSMENBS 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda d dia 1 d’octubre 
de 1991, d’acord amb l’articlc 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltacla la Junta de Portaveus, ha acordat de reinetrc la 
Proposició no de Llei sobre Iit Substitució de les Plaques en els 
Vehicks nrnb Matricula de Girona i Lleida (Reg. 3034.3) a la 
Comissi6 d’hidfistria, Energiii, Cornerq i Turisme. 

Així mateix, d’acord amb el qsic disposa l’ariicle 134.3 del 
Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups parlarnen- 

taris disposen cl’un termini de set dies hhbils per a presentar es- 
menes a la damunt dita Proposicili, ei qual termini, at&s l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 
2/111,23), finirh el dia 17 d’octubrr: CIC 1991, rz dos quarts de dcu 
del matí. 

Joaquim Xicay i Bassegoda 
President del Parlament dc Cataiunya 

TRAMESA A LA  COMISSI^ I TERMINI DE PRFSJMTACX~ WKSMENES 

PRESIDfWCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 1 d’lxtubre 
de 1991, d’acord amb l’icrticle 134.2 del Reglament: del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre ‘la 
Proposició no de Llei sobre la Integra56 dels Serveis Especials 
i Ordinaris d’urghcies als Equips d’Atenci6 Primaria (Reg. 
30347) a la Comissi6 de Politica Social. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disp~sa l’article 134.3 del 
Regiament dei Parlament, es fa avinent que els grups parlamen- 

taris disposcn d’un termini de set dies hAMs per a presentar es- 
menes a la damunt dita Proposicih, e1 qual termini, ates l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de Juny de 1988 (BOPC, 
2/iI1,23), finirh el dia 17 d’actubrc de 1991, a dos qwurts de deu 
del mati. 

Palau del Pulament, 1 d’ococtubre de 1991 

Joaquim Xicoy i Basscgocla 
President del Parlament de Catalunya 



PROIWSICI~~ NU DE LJXI PER I,A QUAL S’ENCQMANA A LA SIINDICAFURA 
Dtl: COMPTES VANALISI 1111: LES SUHVENCXONS ATORGADES PEL IMWARTAMENT 

DE RENX<STAR SOCIAL DURANT ELS ANYS 1989 I 1990 
(Kcg. 30349) 

TRAMiSA A LA COMlrSSId X TERMTNI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

La Mesa del Parlament, en sessid tinguda el dia 1 d’octuhe 
de 1991, cl’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveris, ha acordat de remetre la 
Proposici6 no de Llei per la qual s’encornana a la Sindicatura 
de Comptes I’  Anhlisi de les Subvencions atorgades pcl Depar- 
tairient de Benestar Social durant els Anys 1989 i 1990 (Kcg. 
30349) a Ia Comissi6 de la Sindicatura de Comptes, 

Aixi mateix, cl’acord amb el que disposa I’article 134.3 del 
Reglament del Parlament, es €a avinent qiic els gnips parlarnen- 

taris disposen d’un termini de set dies h2bils per a presentar es- 
menes a la damunt dita Propsici6, el qual termini, at&s I’aacord 
de la Mesa del Parlament dci dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 
Z/IiI, 23), finir& el dia 17 d’octnbre de 3991, a dos quarts de deu 
del matí. 

Palau del Parlament, f d’octubre de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tjngutla el dia i d*octubre 
de 1991, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, hil acordat de remetre la 
koposici6 no de Liei sobre la Keclacci6 del Programa d’Obres 
Hidriuliyrrcs (Reg. 30375) a la Clornissi6 de Polit ica Tex-rho- 
rial. 

Aixi mateix, d’iicord amb el cluc disposa l’articlc 134,3 del 
T¿.eglarncnt del Par-lamcnt, es fa wincnt qirc cls grups parlanien- 

taris disposen d’un termini de set dies hhbils per a presenta es- 
nienes a la damunt dita Proposició, e1 qual termini, atEs l’acord 
de la Mesa tic1 Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 
ZJiH, 23)’ fini& el dia 17 d’octubrc de 1993, a dos quarts de dcrr 
del mati. 

Palau del Parl;unerit, 1 d’octmbre de 1991 

Joaquim Xicoy i 13assegoda 
President del P;irlamait de Catalunya 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda et dia i d’octubre 
de 1991, d’word amb l’article 134.2 del Reglament dei Parla- 
melit, cscoltada la Jirnta dc Portaveus, ha acordat de remeire Ia 
Proposlci6 110 de Llei sobre la Pliblicncih de la Kcl~ci6 de T,locs 
tIc Treball íla: l’Adniinistraei6 dc la Generalitat reservats al Per- 
sord 1,aboral (Reg 304.20) ít la Comissi6 d’Organitzaci6 i Ad- 
ministraci6 de la Generalitat i Govern Local. 

Aixi mateix, d’acard amb cf cluc disposa I’allricle 1343 del 
iteglament del Parl:itncnt, es f a  avinent que els gnips p:zrlamm- 

taris tlivposeri d’un temini de set dies hhbils per a prcsentar cs- 
menes a la damunt dita Roposici6, el qual termini, at&s l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 dc juny de 1988 (BQPC, 
2/íi1,23), fmirh el dia 17 cl’octubre de 1991, a dos quarts de deu 
del matí. 

Palau del PuIament, 1 d’octubre de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegocla 
President del Parlament de Catdilunya 
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PROPOSICIh NO DE LLEI SOBRE XA ClWACIb DE LES UNIVF:HSITATS 

(Reg. 3043 1) 
DE GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA-REUS 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMIM DE PRESENTAC16 DTBMENES 

PRESIDENCJA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 1 d’octubre 
de 2991, d’acord amb l’ariicle 234.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposici6 no de Llei sobre la Creació de les Universitats de 
Girona, Lleida i Tarragona-Reus (Reg. 30431) a la Comissió de 
Política Cultural. 

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

taris disposen d’un termini de set dies hhbils per a presentar es- 
menes a la damunt dita Proposici6, el qual termini, at& l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 
ZJíH,  231, finirh el dia 17 &octubre de 1991, a dos quarts de deu 
del matí. 

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegocla 
President del Parlament de Citalunya 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA ‘1’RANSlr‘ERfiNCIA A LA GENERALITAT 
13E CAI‘ALUNYA DE LA COMPETkNCM DE GEST16 I I’LANIPTCACI6 

D14LS SERVEIS DE VIATGERS QUE RENFE PRESTA DE FORMA fNTECRA 
A CATALUNYA 

(Reg. 30487) 

TRAMESA A IA  COMISSI^ I TE- DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia I d’octubre 
de 1991, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament del Parla- 
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de remetre la 
Proposici6 no de LIei sobre la Trr-znsferhwia a la Generalitat de 
Catalunya de la Competkncia de Gesti6 i Planificaci6 dels Ser- 
veis de Viatgers que R E E !  presta de Forma integra a Catalu- 
nya (Reg 30487) a la Comissi6 de Política Territolial. 

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

taris disposen d’un termini de set dies hhbils per a presentar es- 
menes a la damunt dita Propsici6, el qual termini, ates l’acord 
de la Mesa del Parlament del dia 20 de juny de 1988 (BOPC, 
Z/iIT, 231, finir& el dia 17 d’octubrc de 3 991, a clos quarts de deu 
del matí. 

Palau del Parlament, 1 d’octuhre de 2991 

Joaquim Xicoy i Eassegda 
President del Parlament de Catalunya 
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a~~orosxcn8 NO DE LLEI SOBRE LA REORDENACIO DE LA P O R M A C I ~  
PROIIWSIONAL QCUPACIONAL 

PRRWNTADA PEL GRUP MiXT 
(Reg. 30633 /Admissió a t rh i t :  Mesa de 1’1.10.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Celestino Shchez i Ramas, diputat del PCC portaveu del 
Grup Mixt, fcnt 6s del que disposa l’article 134 del Reglament 
del Parlament presenta la següent ProposicbS no de Llei de rem- 
denacid de la Formació Professional Ocupacional. 

Donada. l’efectivitat dels traspasses de la Forrnwih Profes- 
sional Ocupacional, el proper dia 1 de gener del 1992. El Parla- 
ment de Catalunya insta el Consell Executiu a reordenar la F.P. 
Ocupacional atenent a: 

a) La formulació que d’ella en fa la LOGSE. 
b) La necessitat d’hornologar el contingut de programes dels 

distints centres que actualment fan F.P. Ocupacimat sota la di- 
seccih del departament d’bsenyament. 

c )  L’nssutnpció de la F.P, Ocupacimal per la Conselleria 
cl’Ensenyament, en estreta relació amb la de Treball, 

d) La regularitza& de la sittraci6 dels professionals que im- 
parteixen eis cursos; que fins ara han trekdlat en precari i con- 
tracte d’obra i servei; i es mantinguin els llucs de treball. 

Parlament de Catalunya, 27 de setembre de 2991 

Celestino Shchez i Ramos 

PRLiTENTAlM PEL GlUJP MIXT 
(Reg. 30634 / Admissih ii trhnit: Mesa de 1’1.1 0.91 1 

Doixit quc el nostre marc lcgisiatiu propi sobre txlucncic‘,, i te- 
nint en compte la tiostra realitat nacional, cal u11 deserzvolupn- 
melit aplicatiu clh: la I,OC‘rSE en el nostre territori, 

El hrllatnent de Catalunya insta el Consell Kxccritiu a pre 
sentar un projecte d’apIicaci6 Re la LOGSX? a Catalunya en el 
termini de sis mesos. Aquest projecte harrrh de contenir: 

a) El Mapa Escolar de Catalunya amb un pla. quadriennal 
d’adaptaci6, reconversió i creaci6 de centres i serveis educatius 
zonals. 

b) Defjnici6 de la plantilla requerida a cada centre; i amplia 
ció segons el disposat :i la LOGSE. I 

c )  Presentwi6 dels mbdrrls de Formaci6 Professional, fona- 
nientalment els 2 i 3, i dels tipus de batxillerat que es projecten 
€er a CatEalutiya. 

d} Dotacions pressuposthies per a la fornací6 del professo- 
rat que haurb d’aplicar la reforma. 

Padament de Catalunya, 27 de setembre de 1991 

Celestim Shnchez i Ramos 
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PROPOSICIb NO DE LLEI SOBRE LA REALITZACI6 D’UN PLA 
D ’EI AKVT ATGE 

PRESENTADA PEL GRUP MUCT 
(Reg. 30635 / Admissifi a t rhi t :  Mesa de 1’1.10.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT PROPOSICI6 NO DE LLm 

Celestino Shchez i Ramos, diputat del PCC portaveu del 
Grup Mixt, fent ús del que disposa I’article 134 del Reglament 
del Parlament presenta la següeiit Proposici6 no de llei sobre la 
realitzacid d’un Pla d’habitatge. gues. 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a la re- 

a) La promoció majoritha i especial de l’habitatge de 110- 

b) La recuperaci6 del parc d’habitatges existents en situació 
de degradació. 

c) Priorithiarnent l’accés a I’habitatge dels joves i &aquelles 
unitats familiars amb ingressos per sota dels 1,5 milions de 

alització d’un Pla d’habitatge que contempli: 

ptdmy. 

Parlament de Catalunya, 27 de setembre de 1991 

Celestino Shnchez i Rmos 

PROPOSICIo NO DE LLEI SOISRE LA CREACXd D’UN PLA D’APLICACIb 
DE LA LOGSE A 1,’ENSENYAMENT D’ADULFS 

PRESENTADA PEL GRUP MIXT 
(Reg, 30636 / Adrnissi6 a t r h i t :  Mesa de 1’1.10.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT PROPOSICI6 NU DE LLEI 

Celestino Shchez i Ramos, diputat del PCC portaveu del 
Gmp Mixt, fent Gs del que disposa l’article 134 del Reglament 
del Palament presenta la segiiient Proposició no de llei per la 
creaci6 d’un Pla d’aplicaci6 de la LOGSE a l’ensenyarnent 
d’ Adults. 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a pre- 
sentar, en el termini de tres mesos, un Pla d’Adequaci6 de l’ac- 
tual ensenyament d’adults a la LOGSE. Aquest Pla hawb de 
garantir els següents punts rnhims: 

a) La ampliació del sector. Més centres i més plantilla. 
b) Manteniment de l’edat d’entsada en els 16 anys. 
c) Que sigui possible cursar la secundhria obligatbria en cen- 

tres d’adults (Continguts de 12-14 anys i 14-16 anys en & g h  
general). 

d) Manteniment dels actuals centres i professors. 
e) Enquadrar l’ensenyarnent d’adults clina la Conselleria 

d ’ En seny ament. 

Parlament de Catalunya, 27 de setembre de 1991 

Celestina S hchez i Rmos 
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PKOPOSICI6 NO DE LLHX SOBRE UN PLA D’ACTUACIh GLOBAL 
PER A LA COMARCA DE LES GARRIGUES 

PRESENTADA PER LA DlPUTADA I. SFtA, M. TERESA ZTTCifiS, 
JUNTAMENT AMB ALTlU3S QUATRE DIPUTATS DEL GRUP SOCUILTSTA 

(Reg. 30652 / Admissi6 a trhrnit: Mesa de 1’1.10.91} 

A LA MESA DEL PARLAmNT 

M. Teresa Ut@, i Nogués, Diputada del Gnip Socialista, 
amb la signatura d’altres Diputats del mateix Grup parlamenta- 
ri, d’acord amb el que disposa l’article 134 i 135 del Reglament 
cle la Cambra, presenta per a la seva tramitaci6 davant el Ple, la 
segiiertt Proposici6 no de Llei sobre un Pla d’Actudci6 global 
per la comarca de les Garrigues. 

Les Garrigues 6s una de les vuit comarques del que s’ariome- 
na la Catalunya deprimida, segons les conclusions rlc ~ ~ V ~ X S Q S  

estudis territorials, que arriben a aquest diagnbstic sobre la base 
de considerar tres factors: el despoblnmnent, la dinhmica del sec- 
tor industrial i la renda per chpita generada. 

Per tant 6s del tot necessari dur B teme una politica reequili- 
braida d’aquest. territori, que contribueixi a mhlmitm les mati- 
cances de la comarcca i a úesenvolupar les seves potencialitats. 

Els objectius que haurien dc pretendre aquestes estrathgies 
s h :  els d’igualar el nivell de vida dels habitmts de la comarca 
amb la resta de ciutadans cle Catalunya, mitjmpnt l’nprofita- 
ment i desenvolupament integral deis recursos econbmics de 
que disposa Ja comarca, especialment els procedents del sector 
agrari i industrial, els de garantir que el nivell dels serveis ofer- 

tats a llrrrs habitants siguin iguals als de la resta de Catalunya, 
rnitjanpnt la creació de les infrastructures i els equipaments ne- 
cessaris, com tamb6 la inillora dels existents i finalment, els 
d’aturar-hi la regressió demogrhfica i cercar alhora un progr6s 
hambnic de tot el territori. 

En aquest sentit, l’elaboraci6 i L’endegarnent d’m conjunt de 
polítiques sectorials coordinades i ben articulades, capaces de 
reorientu i canalitzar aquests processos econbmics i socials, 6s 
una eina bhsica d’aquesta politica. 

Per tots aquests motius es presenta la segiient 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El Pidament de Catalunya acorda: 
lnstar el Consell Executiu a que elabri un Pla d’Actuaci6 

Global. per la comarca de les Garrigues en callaboracid amb les 
Institucions d’aquast Ztmbit territorld amb les irrversions a&- 
quades. 

Palau del Parlament, 17 de setembre de 1991 

MI. Teresa Utgks i Noguds, Joan Ganyet i Soler, Antoni Siurana 
i Zaragoza, Marti Crullicer i Vidal, i Rosa M a d  i Conill 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I. SR. ANTUNXO PERUA, 
JUNTAMENT AMB ALTRE?, QUATRE DIPUTATS DEL PARLAMENTARI POPULAR 

(Reg. 30657 / AdmissiC, a trhmit: Mesa de 1’1.10.91 3 

A LA MISA DEL PARLAMENT PRQPOSICI~ NO DE LLEI 

Aiitonio Perea i Oliva, Diputat dei Gnip parlamentari Papu- 
lar, juntLment amb Aleix Vidal-Quachas i Roca, Víctor. Colom6 
i 17wr6, Josep Curto i Casacló, M. Dolors Montserrat i Culler&, 
cl’acord amb el que preveuen els ;irticles i34 i 135 del Regla- 
ment de la Cambra presenta la segient Propici6 no de Llei. 

El Pariament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
incentivar i potenciar l’existhncia d’estabhents públics on no 
es subministrin begudes akohbliques, dins la lfnea d’achracih 
contra cI consum d’alcuhol entre els joves. 

Palau del Parlament, 30 de setembre de 1991 

Antonio Perea, Aleix Vidal-Quadras, Vfctor Colorn6, Josep 
Curto, i Ma Dolors Montserrat 

La lluita contra el C O I ~ S U I ~  d’alcohol entre els joves ha d’és- 
ser m r l  de les prioritats de I’Administraci6 pliblica. 

El C h p  parlamentari Poplar. estima que potenciar l ’ex is tb  
cia de locals freqiierltrits pels jovcs 011 no es subministressin be 
gudes alccddiqnes suposaria una acció positiva. 

Per tot aixh, el Grup parlamentari Popular presenta 1;i sc- 
giient 
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PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA SIMPLIFICACIO DE L? ADMINISTRACI~ 
QUE lI[NCXI)EIX EN LA GEST16 I EL CONTROL DE LES ACTIVITATS EXTRACTIVES 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I. SR. ESTEVE TOM&, 
JUNTAMENT AMB ALTRES QUATRE DIPUTATS DEL GRUP SOCIALTSTA 

(Reg. 30672 / Admissi6 a t rhi t :  Mesa de 1’1.10.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Esteve Tomiis i Torrens, Rafael Maduefio i Sedano, Joan 
Oliart i Pons, Rosa Marti i Conill i Manuel Nadal i Farreras, 
Diputats del Grup Socidista al Parlament, fent 6s d’ailb que es 
preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre- 
senten per a la seva tramitaci6 davant el Ple la següent Proposi- 
ci6 no de Llei. 

Les normatives que de manera concurrent aproven, gesti- 
nen, controlen i sancionen les activitats extractives, venen regu- 
lades pels organismes i entitats següents: 

1. Conselleria d’hdtístria i Ebergia. 
Dirwcib General d’mergia. 
Comissi6 d’ Activitas Classificades. 
2. Conselleria de Politica Territorial i Obres fibliques. 
Direcció General d’Urbanisme. 

3 I Conselleria de Medi Ambient. 
4. Conselleria d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
5. i Administraei6 Lacal. 
Els quals apliquen la normativa contemplada, almenys, en les 

IIeis, decrets i ordres següents: 
- La Llei 22/1973 de 21 de juliol, regdadora de les Mines, 

modificada parcialment per la Llei 54/1980 de 15 de novembre. 
- Reial Decret 2875/1.978 de 25 d’agost pel que s’aprova eI 

Reglament General pel ai Rbgim de Mineria. 
- Llei i2/198i de 24 de desembre de la Generalitat de Cata- 

lunya, pe1 que s’est ableixen normes addicionals de protecció 

dels espais d’especial interhs natural afectats per activitats ex- 
tractives. 
- Decret de la Generalitat de Catalunya 343/1983, de 15 de 

juliol sobre les normes de protecci6 del medi ambient d’aplica- 
ció a les activitats extractives, i ordre de 6 de juny de 1988 de 
desenvolupament parcial de l’esmentat Decret. 
- Article 16 del Reglament d’activitats Molestes, insalubres, 

nocives i perilloses. Decreta 2414161, de 30 de noviembre. 
- Article 128 de la vigent Llei del Sbl i els seus concordants 

articles 84.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Ba- 
ses de Rhgirn h a l ,  article 5 i 9 del Reglament de Serveiis de 
les Corporacions Locals i article 1 i següents del Reglament de 
Disciplina Urbanfstica. 

Es per tot aixb que els Diputats sotasignants acorden presen- 
tar la següent 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya acorda instar el Consell Executiu 
de la Generalitat a realitzar els estudis necessaris per tal de sim- 
plificar l’Administraci6 que incideix en la Sesti6 i el control de 
les activitats extractives, així com a farmular un recull normatiu 
que faciiiti la tramitacid de les activitats extractives. 

Pahi del Parlament, 27 de setembre de 1991 

Esteve Tomhs i Torrens, Rafael Madueño i Sedano, Joan Oliart 
i Pons, Rosa MartI i Conill, i Manuel Nadal i Farreras 

PROPOSICld NO DE LLEI SORRE L’ESTUDI D’AVALUACX6 D’IMPACTE 
AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS EXTRACTIVES 

PRESENTADA PEL DiPUTAT 1. SR. ESTEVE TOM& 
JUNTAMENT AMB ALTKES QUATRE DIPWATS DEL GRUP SQCLALISTA 

(Reg, 30673 /AdmissM a trhmit: Mesa de 1’1.10.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT El dia 27 de Juny de 1990, en sessió p l e n ~ a  el Parlament de 
Catalunya aprova Xa Moció 36/IIl, la qual: 

<<Insta ei Consell Executiu a modificar el Decret vigent sobre 
avaluació d’impacte ambiental cle tal manera que hclogui ex- 
pressament en el seu annex les activitats extractives i .A) 

El 14 de desembre de 1990, el Butlletf Oficial del Parlament 
de C’ataZunya, núm. 225, pubiisava el Compliment de la Mmi6 
36fiU del Parlament de Catalunya de data 22 de novembre de 
1990, que notificava el segiient: 

Esteve Tornhs i Torrens, Rafael Maduefio i Sedano, Joan 
Oliart i Pons, Rosa Martf i Conill i Manuel Nadal i Farreras, 
Diputats del Grup Socialista al Parlament, fent ús d’allb que es 
preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre- 
senten per a la seva tramitaci6 davant el Ple la segiient Proposi- 
ció no de Llei. 
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<cEI Departament de Poiltica Territorial i Obres Públiques, 
mit janpt  la Direcci6 de Medi Ambient, ha elaborat un Avant- 
projecte de Decret de rnidificaci6 parcial del Decret 114/198&, 
de 7 d’abril, que equiparad plenament en a lb  referent al proce- 
diment d’avaluaci6 d’impacte ambiental el r & g h  de les activi- 
tats extractives al d’aquelles altres activitats que s’hi uokn 
subjectes.. .>> 

Aviat far& un any de la pubkaci6 de l’mmentat compliment, 
i el Consell Executiu de ¡a Generalitat de Catalunya, no ha pu- 
blicat l’esmntat Decret. 

És per aixb que els Diputats sotasignants acorden presentar la 
segiient 

PROPOSICX~ NO DE LLEI 

€31 Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu de la 
Generalitat, a que totes les activitats extractives disposin del 
preceptiu Estudi d’Avaiuaci6 d’lmpacte Ambiental que ser& 
sotmes a exposici6 pública prkvia 1’ aprovació definitiva de 
l’activitat. 

Palau del Parlament, 25 de setembre de 1991 

Esteve Tomhs i Torrens, Rafael Madueña i Sedano, Joan Oliart 
i Pons, Rosa Marti i Conill, i Manuel Nadai i Farreras 

PKOPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LES DISPOSICIONS 
FINALS SEGONA I ‘ffERClCWA DE LA LLEI 1211.981, DE 24 DE DESEMBRE, 

PER Z,A QUAL S’ESTAB1,EIXEN NORMES ADDICIONALS DE PR0Tli:CCIO 
DELS ESPAIS D’ESE’ECIAL INTERES NAIWKAE AFECTATS 

PER ACTIVITATS EXTRACTIVES 

PRESENTADA PEL DIPUTAT I. SR. EsTlWE T O a S ,  
JUNTAMENT AMI3 ALTRES QUATRJ3 DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 30674 /Admissió a t.r$mit: Mesa de 1’1.10.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Esteve Tom& i Torrens, Rafael Maduefio i Sedano, Jorn 
Oliari i Pons, Rosa Martí i Conill i Manuel Nadal i Fmeras, 
Diputats del Grup Socialista al Parlament, fent lis d’allb que es 
preveu als articles 134 i 13s del Reglament de la Cambra, pre- 
senten per a la seva trarnitacii5 davant el Ple la segiient Proposi- 
ció no de Llei. 

Les disposicions finals segona i tercera de la Llei 12/1981 de 
24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals 
de protaxi6 dels espais d’especial interks natural afectats per 
activitats extractives, assenyalen el següent 

degona. Abans de sis mesos comptats de l’entrada en vigor 
de Ea present Llei s’hm d’elaborar les disposicions reglamentb- 
ries que assenyalin els elements rninirns que han de contenir les 
ordenances municipals rcspecte a les mesures de protecci6 del 
medi ambient en relaci6 amb les activitats extractives. En 
aquestes disposicions s’ha d’establir la graduaci6 dels shls en 
funci6 del major o menor rigor de les mesures aplicables. 

>)Tercera. Dins el mateix termini, s’hm de dictar les normes 
a les quals hauran d’ajustar-se les ordenances municipals de ca- 
rhcter general referides a la normativa aplicable al t r h i t  de 
l’atorgment de llichcies, it la seva revisi6 i a la cornprovaci6 
del compliment dels requisits de les llic5ncies ja atorgades. 
També s’han de regular les condicions mínimes a aplic,lr et1 

el supbsits produi’ts per l’aplicació de nous criteris d’actua- 
ci6. D 

En el debat de l’Interpellaci6 al Consell Executiu sobre la 
política general de desenvolupament i gestió per a protegir els 
espais naturals afectats per les activitats extractives, mantingut 
en la sessió plenhria núm. 52.3 de 12 de juny de 1990, el Con- 
seller Honorable senyor Joaquim Molins, respecte l’esrnentada 
qiiestió manifestava el següent: 

<<Una altre punt a qui! ha fet esment 1’Iklustre senyar Diputat 
és ei desenvoiupament de les Disposicions Addicionals Primera 
i Segona de la. Llei. Corn probablement coneix, en aquests mo- 
ments es troba en trkmit i I’aprovació d’un decret que desplega 
aquestes disposicions tran sitbries.. . D 

Actualment es constata que el Consell Executiu de la Gene- 
ralitat de Catalunya desprbs de nou anys no ha donat compli- 
ment al contingut d”,rquestes disposicions finals. 

És per akb que els Diputats sotasignants acorden presentar la 
segilent 

PROPOSICltd NO DE LLEI 

EI Parlament de Catalunya acorda instar el Consell Executiu 
de la Generalitat, que en el termini rnhxim d’un mes, desenvo- 
lupi reglamentbiament les Disposicions Finals, Segona i Terce- 
ra de la Llei 12 de 24 de desembre de 1981, 

Palau del Parlament, 25 de setembre de 1991 

Esteve Torn& i Torrens, Rafael Madueiio i Sedano, Joan Oliari 
i Pons, Rosa Martí i Conill, i Manuel Nadal i Famras 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA DISPOSICI6 ADDICTONAL DE 
LA LLEI 1211981, DE 24 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN 

NORMES AIIDICIONALS DE PROTECCI6 DELS ESPAIS D’F~SPIECXAL 
INTERkS NATURAL AFFICTATS PER ACTIVITATS EXTRACTIVES 

PRESENTADA PEL DPUTAT I. SR. ESTEVE TOM& 
JUNTAMENT AMB ALTRES QUATRE DPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 30675 /Admissió a t rh i t :  Mesa de 1’1.10.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Esteve Tomhs i Torrens, Rafael Madueiio i Sedano, Joan 
Oliart i Pons, Rosa Martf i Conill i Manuel Nadal i Farreras, 
Diputats del Grup Socialista al Parlament, fent 15s d’allb que es 
preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre- 
senten per a la seva tramitació davant el Ple la segiient ROPOSL 
ci6 no de Llei sobre la Disposici6 Addicional de la Llei 12 de 
24 de desembre de 1981, Protecci6 dels espais naturals afectats 
per les activitats extractives dels xecursos miners. 

La Disposició Addicional de la Llei 12 de 24 de desembre de 
1981, Protecci6 dels espais naturais afectats per les activitats 
extractives de recursos miners, estableix que: 

uE1 Departament de Politica Temitorial i Obres Mbliques ha 
de determinar l ’ b b i t  geograñc dels espais d’especial interks 
natural que figuren en l’annex de la present Llei, en relació amb 
els diferents termes municipds afectats.>) 
En el debat de la M o d  subsegüent a la interpeMaci6 al Con- 

sell Executiu sobre la Protemi6 dels Espais Naturals afectats 
per les Activitats Extractives dels Recursos Miners, rn,mthgut 
en la sessi6 plenhria n6m. 27.2 de 27 d’abril de 1989, eI 
Grup parlamentari de Convergkncia i Uni6, manifestava el 
següent: 

<<...Fa tres anys que s’esth elaborant aquest Pla, i, un cop 
aprovat, entenem que en el termini d’un any -que 6s el termini 
que esmenta la Moci6 per deteminar l’hmbit geagr3fic dels es- 
pais d’interks natural- ha de cobrir la resta de trhmits que el Pla 
d’Espais d’1nterhs Natural ha de superar; o sigui, que aquest 
termini d’un any quedar& simplement C Q ~ I ?  en tots els trh- 
I n i t L A  

Actualment es constata que el Consdí Executiu de la Gene- 
rditat de Catalunya després d’un any no ha donat compliment 
al contingut $’aquesta disposició addicional. 

fis per aixb que eis Diputats sotasignats acorden presentar la 
següent 

PROPOSICIb NO DE LLEI 

EI Parlament de Catdunya acorda Instar el Consell Executiu 
de Ia Generalitat, que en un termini m k i m  d’un mes el Pla que 
determina l’ztmbit geogrhfic dels espais d’especial interhs natu- 
ral que figuren a l’annex de la Llei 12 de 24 de desembre dc 1981. 

Palau del Parlament, 25 de setembre de 1991 

Esteve Tornas i Torrens, Rafael Madwño i Sedano, Joan Oliart 
i Pons, Rosa Mwti i ConilI, i Manuel Nadal i Parreras 

PROPOSlCId NO DIC LLEI SORRE LES COMUNICACIONS A LA COMARCA 
DEL REPOLLkS 

PRESENTADA.PEL DIPUTAT I. SR. JOAQUIM NADAL, 
JuNTAMI?NT AMB ALTRES QUATRE DIPUTATS DEL GRUP SOCiALISTA 

(Reg. 30680 /Admissió (z t rhi t :  Mesa de 1’1.10.91$ 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joaquim Nadal i Farreras, M a d  Sans i Pairut6, Manel Nadal 
i Farreras, Daniel Terradeilas i Redon i Arseni Gibert i Bosch, 
diputats del GTUp SociaIista, fent ús d’allb que disposen els mi- 
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la 
seva tramitacid davant el Ple Ja segiient Proposici6 no de Llei 
sobre comunicacions a la comarca del RipolQs. 

El Ple Municipal de I’Ajuntament de Füpdl en sessi6 cele- 
brada el passat 25 de Juliol de 1991 va aprovar per unanimitat 

una Moci6 en la que es demanava que les diverses administra- 
cions i empreses implicades en la construcció de la carretera 
d’Olot a Epoli pel nou The l  de la Vall de Bianya, es coordi- 
nessin i preveiessin galeries de serveis i s’hstallessin noves 
connexions per fibra bptica. 

Els diputats sotasignants consideren que per reactivar Ia co- 
marca dei Ftipoll&s cal un esforg d’inversió en comunicacions j a  
siguin carreteres o les noves formes de comunicació, per tots 
aquests motius formulesn la següent 
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PROPOSICIb NO DE LLEI 

El Parlament dc Catalunya acorda: 
Instar el C~nsell Exxecutiu a preveure que, en l'execuci6 de 

lcs obres de Ia carretera Olot-Ripoll. pel Tirnel dc Capsacosta, i 
dc les altres que comuniquen Ripoll amb d'itltres capitais de co- 
marca, es tinguin en consideració les necessitats de €utur sobre 
millores d'altses sistemes de carnunicaci& corn poden ser les 
telecomunicacions i el servei telefbnic, a fi de qu&, aprofitit,2nt la 
infkastnrctura a realitzar, s'instaili u11 cable de fibra bptica amb 
el p e  s'aconseguiria unit reduccili de les inversions necesshries 
per a la seva instakhci6 posterior, així corn una millora impor- 

trmt del servei telefbnic que actualment presta. 
Instar el Consell Executi11 a buscar la necesshria mrdhaci6 

i coHaboraci6 de les Administracions implicades, en quest ca?, 
Xa Generalitat, ei Ministeri de Tmsprt  i Comunicacions i la 
Companyia Telefdnica. Aquesta coklaboració és molt important 
si es vot optimitzar la despesa pública, 

Palau del Parlament, 23 de setembre de 1991 

Joaquim NadaI i Fmeras, Manel Nadal i Fmeras, Daniel Te- 
rradellas i Redon, Arseni Gibert i Rosch i MartI Sans i Pairrit6 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.20, - IrilerpeMacions .- I------- -_ 

IN'FEItFELtXJA.CI[6 AL CONSELL I"1,XKCUTIU SORREE LA POLi'sICA GENERAL 
DEL 'd'R AL 1, PEN I TEN C 1 A H X 

QUE FOIXMULARAN ELS DIPUTATS I. SRS. JOAN OLIART 
1 JOAN M. ADELL6, DEL GRUP SOCIAUSTA 

(Reg. 299S5 /Admissi6 atrhmit: Mesa de 1'1.10.91) 

ALA MESA DEL PARLAMENT INTERPELLACI~ 

Joan Oliart i Pons i Joan M. Abell6 i Alfonso, Diputats del 
Grup Socialista, fent Ú s  cl'dlb que es preveu als xticIes 128 i 
següents del Reglament de la Cambra, formulen la interpellaci6 
que segueix a1 Coxisell Exwutiu. 

Quins són els propbsits de captenjment del Consell Fxecutiu 
en relació a la politica general sobre el treball penitencid? 

Palau del Parlament, 26 de juliol de 1991 

Jorn Oliart i Bons Joan M. Abel16 i Nfonso 
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INTERPELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA F O R M A C I ~  
PROFESSIONAL OCUPACIONAL 

QUE PORMUMFd EL DIPUTAT I, SR, IGNASI RIERA I GASSIUT, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA 

(Reg. 30585 / Admissió a trhnit: Mesa de 1’1.10,91) 

A LA MESA DEL r m m m  IWERPEILACI~ 

Ignasi Riera i Gassiot, diputat de1 Grup parlamentari d’hi- 
ciativa per Catalunya, d’acord amb allb que preveu l’article 128 
del Reglament de la Cambra, formula la següent Interpellació 
al Consell Executiu. 

Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la formaci6 
professional ocupacional? 

Barcelona, 26 de setembre de 1991 

Ignasi Riera i Gassiot 
Diputat del G. p. d’IC 

INTERPELLACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE L’API~ICACI6 
DE EA REFORMA EDUCATIVA EN L’ETAPA DWDUCACI6 INFANTIL 

QUB FORMULARA EL DIPUTAT I. SR. IGNASX RIERA I GASSIOT, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA 

(Reg. 30586 / Admissi6 a t rh i t :  Mesa de 1’1.10.91) 

ALAMESADELPARLAMENT 

Ignasi Riera i Gassiat, diputat del Grup parlamentari d’hi- 
ciativa per Catalunya, d’acord amb aUb que preveu I’article 128 
del Reglament de la Cambra, formula la següent Interpellació 
al Consell Executiu. 

INTERPELLACI~ 

Quin 6s el capteniment del Govern quant a I’aplicació de la 
reforma educativa a Catalunya en l’etapa 0 4  anys, o d’educa- 
ci6 infantil? 

Barcelona, 26 de setembre de 1991 

Ignasi Riera i Gassiot 
Diputat del G. p. d’IC 

INTERPELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA SITUACIO 
DEL SECTOR YrrrxvrNfcoLA 

QUE F O W L A R A N  ELX DIPUTATS I. SRS. ESTEVE TOMkS I RAMON ALEU, 
DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg, 30676 / Admjssi6 a t rh i t :  Mesa de 1’1.10.91) 

Esteve Tomas i Torrens i Ramon Aleu i Jurnet, Diputats del 
Grup Socialista al Parlament, fent ús d’aalIb que disposen els ar- 
ticles 128 i següents del Reglament de Xa Cambra, formulen la 
interpellaci6 que segueix al Conseli Executiu. 

Quins s6n els prophsits de capteniment del Consell Executiu 
de la Generalitat en daci6  a la situaci6 del sector vitivinicola? 

Palau del Parlament, 25 de setembre de 1991 

Esteve Tom& i Torrens Ramon Aicu i Jornet 
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INTERPF:IJ*LAC16 AL CONSELL EXECUTXU SOBRE LA POLITICA 
GENERAL DE SEGURETAT VIARIA 

QüE FORMULA& EL DIPUTAT 1. SR. ESTEVE TOMAS, 
JUNTAMENT AMB ALTRRS TRES DIPUTATS DEL GRUP SOCIAUSTA 

Reg. 30678 / Admissih a t rhi t :  Mesa de 1’1 J0.91) 

A LA M S A  DEL PARLAMENT INTERpEL.LACI6 

Esteve Tornas i Torrens, Rosa M a i  i Conill, Joan Oliart i 
Pons i Joan M. Abell6 i Alfonso, Diputats del Grup Socialista, 
fent Ús  d’allb que es preveu als articles i28 i següents de1 Re- 
glament de la Cambra, formulen la interpellaci6 que segueix al 
GansdI Executiu. 

Quins s6n els propbsits de capteniment del Consell Executiu 
en relaci6 a la política general de Seguretat Vial, espialment 
en tot allb que est& al seu abast per disminuir els accidents i vfc- 
times de tshrzsit en les vies p~bliques de Catalunya? 

Palau del Parlament, 26 de setembre de 1991 

Esteve Tomhs i Torrens, Rosa Martí i Conill, Joan Oliart i Pons, 
i Joan M. Ah116 i Alfonso 

INTERPELLACI~ AL CONSELL FCXECUTIU SOBRE LA POL~TICA 
GENERAL DE REGULACJ6 NORMATIVA DE L’ENSENYAMENT 

QUE FORMUL& EL DXPUTAT I. SR. MAGf CADEVALL, 
JUNTAMENT AMB AIArRFS DOS DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA 

(Reg. 30679 / AdmissiiS a t rh i t :  Mesa de 1’1.10.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Magí Cadevall i Soler, Dolors Torrent i Rius i Xavier Soto i 
Cort&, Diputat del Grup Saciitlista, fent iis d’allh que es preveu 
als articles 128 i següents del Reglament de la Cambra, fornu- 
len la interpeilació que segueix al Conse11 Executiu. 

El Departament d’Ensenyament esta sotmetent a consulta eis 
decrets i ordres d’aplicaci6 de la LOGSE a Catalunya, que de- 
terminaran en gran part el futur de I’Ensenyament a Catalunya. 
Fa anys que el Departament d’hsenyament té el projecte de 
presentar a l  Parlament una Llei d’Ordenaci6 Educativa a Cata- 
lunya. Fins ara 110 se’ns ha donat infamació dels objectius de 
la normativa legal que se pensa desenvolupar. Si finalment es 

presenten els projectes de llei és possible que la normativa 
d’aplicaci6 ja estigui desenvolupada i quedin unes lleis sense 
contingut. Es per aquest que es presenta la segtient 

Quins s6n els propbsits de capteniment del Consell Execu- 
tiu en la política general de regulacid nomativa de l’eensen- 
yament? 

Palau del Parlament, 30 de setembre de 1991 

Magi Cadevall i Soler, Dolors Torrent i Rius, i Xavier Soto i 
Cort& 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.30. Altres tramitacions 
3.30.05. Procerliments davant el Tri buna1 Constitucional 

RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT INTERPOSAT PEL PRESIDENT 
DEL GOVERN D141 L’EESTAT CONTRA LA LLEI 711991, DEL 27 D’ARRIL, 

DE FI~IACIONS 

aLEGACIONS QUE PORMULA EL PARLAMENT 

AL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Don Joan Vints6 Castells, ktrado del Parlamento de CataZu- 
ña, en representacih del rnismo en virtud del acuerdo de la 
Mesa de la C h a r a  adoptado en sesih de 5 de septiembre de 
1991, que ya obra en autos, por medio del presente escrit0 pr+ 
cede a personarse mte ese Tribunal en la meritada repre 
sentación procesal en el procedimiento de inconstitucionalidad 
promovido por el Abogado del Estado en representación del 
bcrno, Sr, Presidente del Gobierno contra 10s articules i; 2.1 
en cuanto a su inciso tercem; 2.2; 3.1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 15; 16; 
17; 18; 19; 20 y 21 de la Ley del Parlamento de Catduña 
7J1991, de 27 de abril, de Filiaciones, formulando esta repre- 
sentacih a la vista del contenido del citado recurso las siguien- 
tes: 

ALEGACIQNES 

I .  LOSARTkULOS 1; 2.1 inciso tercem, 2.2,3.1,4,5,6, 7,8, 
9; 16, 17.1, 19, 20 y 21 DE I #  LXY C A T M A  711991 SE 

LAS C0MPETENCI.S DE I .  GENfiRALIDAD DE CATALU- 
$A D E W A D A S  DEL ARTiCULO 149.1.8 DE LA CUNSTITU- 
CIdN Y DEL ARTÍCULO 9.2 DEL ESTATUTO DE 

ACUMODAN EN TUDA su E X T E N S I ~ N  Y C U ~ E N I D U  A 

AUTONOMÍ. DE CATLU~~A. 

Fundamenta el Abogado del Estado el recurso formulado 
contra 10s articrrlos arriba indicados en la contr~vaici6n efec- 
tuada por la Ley catalana 7/1991, de Filiaciones, de 10s limites 
cornpetenciales derivados del blqae de la constitucionalidad 
(arts. 149.1.8 de la Constitución y 9.2 del Estatuto de Autone 
m’a), admitiendo la perfecta acomdaci6n de la citada ley a la 
Constituci6n en cuanto se refiere a 10s aspectos siistantivos dei 
contenido de la rnisma. Por ello, el recurso se centra Únicamen- 
te en la deteminacih de 10s parhmetras competenciales en 10s 
que 10s poderes legislativos estatal y catalán pueden válidamen- 
te y constitucionalmente actuar en materia civil en general y de 
modo especifico en la regulaci6n de las filiaciones. En 16gica 
comespondencia, las degaciones que formula esta repre- 
sentwión se cefiirhn tarnbih a la problem6tica competemial a1 
objeto de demostrar que la delimitaci6n efectuada por 10s arti- 
culos 149.1.8 de la Constitución y 9.2 del Estatuto de Autono- 
mia confiere al Paríarnento de Catduña titulo suficiente para 
aprobar Xa Ley 7/1991, de Filiaciones. Rocede, pues, en primer 
lugar examinar ei contenido de 10s articules 149.1.8 de la Cons- 
tituci6n y 9.2 del Estatuto de Autonoda de Cataluña. 

El attfculo 149.1.8 de la Constitución prevee literalmente 10 

<<El Estado tiene competencia exclusiva sobre: 
siguiente: 

I,, 

Legislacih civil, sin perjuicio de la conservación, mo- 
dificaciún y desamollo por las Comunidades Aut6namas de las 
derechos civiles, forales o especiaies, alli donde existan. En to- 
do caso, las reglas relativas a la aplicaci6n y eficacia de las nor- 
mas juridicas, relaciones juridicca-civiles relativas a las formas 
de rnatrimonio, ordenaci6n de 10s registros e instrumentos pii- 
blicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para re- 
solver 10s conflicctos de leyes y determinaci6n de 10s fuentes del 
Derecho, con respeto, en este último caso, a las nomas de dere- 
cho foral o especial.>> 

En una primera línea argumental, la parte recurrente, siguien- 
do la posici6n dmhinal m6s restrictiva, interpreta el articulo 
149.1.8 en 10 concerniente a las competencias de las Cornuni- 
dades Authomas sobre derecho civil en el sentida de acimitir 
finicarnente un ejercicio de las mismas que se circunscriba es- 
trictamente al clesarrollo del derecho expresamente recogido en 
la cornpilaci6n correspondiente, Una vez sentado este criterio, 
el recursa estima que la Ley catalana 7/1991 no se limita a con- 
servar, modificar o desarrollar un principio general del derecho 
cataltm lrecogiclo en la compilación y, en consecuencia, conclu- 
ye que la Ley recurrida infriinge el. arEiculo 149.1.8 Re la Consti- 
t tic ión. 

En clara discrepancia con la tesis de la recurrente, esta repre- 
sentación considera que e1 articulo 149.1.8 debe ser interpreta- 
do de forma bien distinta como ya 10 han puesto de relieve 
prestigiosos juristas, entre 10s que cabe citar a E. Roca y L. 
Puig Ferriol, A travks de una redacción sin duda un tanto alarn- 
bicada, el precepto constitucional anteriormente trmscrito regu- 
la, COMO corresponde al encabezamiento del mimo, la 
atribucidn de competencias al Estado en materia de legislaci6n 
civil pero, al introducir determinados limites y espificaciones 
a esta competencia estatal, procede tarnbién a delimitar el mar- 
co de las cornpetencias autonlimicas en este hbi to .  Par ello eI 
alcance del articulo 149.1.8 de la Constitucibn puede resumirse 
en 10s siguientes puntos: 

1) La atribuci6n con carácter exclusivo al Estado de la com- 
petencia en materia de legislación civil pero con el importante 
Iimite de que el ejercicio de dicha competencia debe hacerse sin 
perjuicio de la consewacidn, mdificacidn y desmolo por las 
Cornunidades Authornns de 10s derechos civiles, forales o es- 
peciales alli donde exjstan. Dejando a salvo ulteriores caracteri- 
zaciones de esta competencia estatal, puede afirmarse, CQII el 
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simple lul~lkis del primer inciso del articulo 149.1.8, que la 
competencia estatal no es una competencia exclusiva absoluta, 
sino limitada, por cumto debe ejercerse respetando las cornpe- 
tencias que puden asurnir las Cornunidades Autónomas. 

2) La mención de 10s elerwhos civiles de las Comunidades 
Autónomas alli donde existan como limite de la cornpetencia 
estatal sobre legislaci611 civil supone el reconocimiento de que 
las Comunidades Autbnornas poclrán asurnir también con carfic- 
ter exclusiva la cornpetencia de conservaci6n, modificación y 
desamolIu de tales derechos civiles. En este punto es imprescin- 
dible detenerse en las consecucmias jurídicas cle la expresibn 
<callí clonde existam que el articulo 149.1 .# ritiliza refirihdose 
a 10s dexed~os civvilcs de las Cornumidades Autónotnas. T,a cx- 
presi6n a I l i  donde existam, en ios estrictos témiinos de la for- 
mulacih constitucional contenicla en el primer inciso del 
articulo 149.1.8, no constitrzye m8s que un requisito a condi- 
ción para la asunción estatutasia de compctencias en materia de 
derecho civil pero no la definición del ánibito material sobre el 
que pucden proyectarse las competmcias autonómicas. Dicho 
cn otras palabras, cuando la Constituci6n en el attícuIo 149.1.8 
alude al <calli donde existam esti sefiialmdo que para que una 
Comunidad Autónoma pueda asuinir competencias en derecho 
civil es preciso que en el mornento de la entrada en vigor de la 
Corzstitucih posea un derecha civil propio pero no que el ejer- 
cicio cle la competencia por parte de la Comunidad Aut6noma 
cleba liinitarse clesde el punto de vista material a la mera conser- 
vacicin, madificaci6n y desarrollo del tlerecbo compilada. Por 
Otro lado, si la Constilucih emplea ei tdrmjno cidesarrollm pa- 
ra referirse al tnrlrco de ;ictuackh auton6mica en derecho civil, 
no resultaria cohercnte una interpretaci6n restrictiva del primer 
iiiciso del articirln 149.1 .H que pretendiera chcunscribk mate- 
rialmcnte las competericias de las Comunidades Autónomas al 
derecho compilado puesto que para ello hubiern bastada con la 
mera referencia a 10s vocablos c<conserviiciTjnn y ranodifica- 
cihm, 

3) A corroborar crxanto se ha iridicado anteriormilte viene el 
W ~ U I I ~ Q  iticiso del articulo 149.2.8 al procaler ii una expmn y 
detallada especificacidn de 10s asppcctos de la legislacih civil 
que <mi iodo caso>> corresponden a la comyetcnciit exclusiva 
estatal. Se trata clc c&s reglas relativas a la aplicacih y eficacia 
de las riormas juridicas, relaciones juridico-civilcs relativas rz 
las formas de matrhonio, ordenacidn de 10s registros e instni- 
xnentos públicos, bases de las obligaciones contractuaies, nor- 
mas parra resolver 10s conflictos de leyes y cictcminación de 10s 
fiicntes del Derecbo, con respeto, en estc riltimo caso, a las noc- 
inas dc derecho foral o especial>>. 

4) En conclusi6n, la competencia exclusiva del Estado en 
rnateria de legislacióri civil qrieda reservada finicarnente 11 10s 
h b i t o s  expresamente previstos cn el segundo inciso del tirticu- 
10 149.1.8 de la Coirstitución y, consiguielltemente, las camp- 
tencias dc las Comunidades Aut6momas pireden proyectarse 
sobre toda la materia civil C Q ~  la excepción de 10s aspwtas ex- 
presarnente resellrados al Estado por el segundo inciso del arti- 
culo 149.1.8. Aunque slilo sea incidentahente, y en nras del 
rigor jurídica, debe consignarse que quedan tmbién fuma de la 
esfera competencia1 autonhica inaterias tradicionalmentc in- 
chiidas clentro dc Ja legislación civil y ii las que la Constitución 
trat a separadament e atribuyCndolas asinisino a la cornpetelicia 
exclusiva dcl Estada como cs el caso de la naciondidad (art. 

149.1.2) y la propiedad inteleci-ual e industrial (art, 149.1.9). 
El articulo 149.1.8 de la Constitucidn configura, en definiti- 

va, una meva estnictwa del ordenamiento civil en el Estado es- 
pafiol que viene determinada por el principio del pluraiismo 
legislativo con una equiparación de la posiciSn del legislador 
estatal y auton6mico en el h b i t o  de sus respectivas competen- 
cias y consiguientemente por el reconocimiento de la diversi- 
daci de las ordenamientos civiles, Estos ordenamientos civiles 
son: por tina parte, el del Estado compuesto por la legislación 
civil corresponcfiente a las cornpetencias cxclusivas que en la 
materia le reconoce el articulo 149,1,8 de la Cotastitrrci6n y por 
el resto de la legislaci6n civil estatal que serla aplicable Única- 
rnente en aquellas Cornunidades Aut6nomas s h  derecho propi0 
y eventualmente como derecho supktorio del derecho auton6- 
mico en aquelIas Comunidades con derecho civil propio; por 
otra parte, 10s osdenainientos civiles de cada una de las Comu- 
nidades Authomas que en siis respectivos Estatutos de Auto- 
n o d a  tuvieran reconocida la competencia en materia de 
derecho civil. Todo ell0 excluye la idea de un Único código ci- 
vil y la idea de un orchamiento civil espafíol global que des- 
bordando el estricto marco del segundo inciso del articulo 
149.1.8 pudiera situar a 10s ordenamientos civiles auton6micos 
en una posici6n de suboxdinación o dependencia. 

Una vez analizado el articulo 149.1.8 de la Comtituci6n co- 
rrespon& examinar el precepto estatutario catalhn que contem- 
pla la cornpetencia en materia de derecho civil. Catalufia, 
naciondidad histórica con una rica y larga tradición en derecho 
civil, disponia de Compilacióii tlesde 1960 y, en consecuencia, 
cumplia pedectarnente el rquisito del primer inciso del d c u -  
10 149.1.8 del texto constitucional relativo a la existencia dc de- 
recho propio para pocler asurnir est arntariamente cornpetencias 
sobre derecho civil. 

Asi, el articulo 9.2 del Estatuto dc Autonomfa de 1979 esta- 
blece que <<la Generdidad de Cataluíía tiene competencia ex- 
clusiva sobre consewacih, moclificación y desarrol10 del 
derecho civil catalbb. Este precepto recoge la triple manifesta- 
cidn de la cornpetencia ya prevista por e1 primer inciso del. art& 
culo 149.1.8 de la Constikrciljn (aonservacidn, rnodificaci6n y 
desarrollo>>) y en cuanto al contenido material de la rnisma uti- 
lixa una fdmula que, de con€ormiciad con la interpretación no 
rest.rktiva del articulo 149.1.8 ofrecida anteriorrnente por esta 
representacih, permite al Parlamento de Cat ahfia legislar so- 
bre t d a  la materia civil con la excepción de los supuestos ex- 
presarnente previstos en el segundo inciso del articulo 149.1.8. 
En estc sentido, la expresión derecho civil catallin>>, utilkada 
por el arthilo 9.2 dei Estatuto, no contiene ningurla limitación 
expresa ni ninguna vinculaci6ii explicita al texto vigente de la 
Compilaci~ii en el marnento de entrar en vigor la noma estatu- 
taria. A este respecto resulta ilustrative y clarificador recordar 
que en el proyecto de Estatuto aparecfa la expresi6n <<derecho 
civil propia de Catahkw, cuyo carácter ~ e ~ t r i c t i v ~  hubiera po- 
dido vincular estrechamente la actuacih del Parlamento de Ca- 
taluíia en materia civil al contenido estricto de la Compilación. 
Sin emlmgo, fa fdmula findmente adoptada por el Estatuto - 
derecho civil catillán>+ es 10 suficientemente amplia y omni- 
comprensiva de tal modo que del articulo 9 2  se desprende la 
attibución a la Generalidad de Cataluña de la competencia so- 
bre torla la materia civil susceptible de ser regulada por el dere- 
cho civil catal&, es decir, totia la materia civil salvo las 
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submaterias expresamente reservadas al Estado por el segundo 
incisu del articulo 149.1.8. 

En definitiva, el Parlamento de Cataluiía puede legislar sobre 
cualquier materia civil, est6 o no incluida en Ia Compilaei6n, 
sietnpre que respete el limite ya citado ex art. 149.1,8 de la 
Constitución. Esta desvinculacih del contenido de la Compila- 
ci6n para que el legislador catallm pueda ejercer sus cornpeten- 
cias sobre derecho civil que, corno se ha venido afimando, 
deriva del articulo 149.1.8 de la Constitucih y del art, 9.2 del 
Estahito obliga, aunque sea brevemcnte, a efectuar un somero 
recorclatorio del significado y consecuencias del proceso corn- 
pilador de 10s derechos civiles de determinados territorios del 
Estado espafiol. A este respecto debe sefialarse qrre las compila- 
cimes no son sino restos más o nienos significativos de anti- 
guos ordenamientos civiles estmcturalrnente perfectos y 
completos, con sistemas de integracibn propios y de contenido 
a rnenudo profundamente diferenciado del espaiiol. Ordena- 
mientos que como tales desitparecieron a consecuencia de cir- 
cunstancias politicas que cercenuon la psibilidad de 
desamllarlos, rnodificarlos y ni tan siquiera conservarlos en su 
total integridad, proceso tendente a su definitiva desaparicih 
como ordenamientos o estructuras suficientes que culmin6 his- 
tdricamente con el propi0 Códiga Civil y la polBmica surgida 
alredeclor del articulo 12 del citado texto, y especialmente por 
la sohci6n dada con posteriaridad al tema de la ccforalidad>>, 
que vino a plasmarse en el sistema de las Cornpilaciones. kstas, 
al tratar de recoger las instituciones pretenclidammte mhs signi- 
ficativas de cada Derecho foraI, condenaban a una futura desa- 
pwici6n 10 que era posiblemente r& importante, a saber, la 
estructura interna del conjurito normativo del Derecho ford, 
con el resultado de que no totío el clerecho foral quedaba inte- 
gracio en la campilach, como expkitamente reconacia el pro- 
pi0 legislador de la Ley 40/1960, de 20 de julio, al precisar que 
no se habian recogido dgunas  norrnas vigeirtcs en Cataluñm. 
En este sentido, petender, como sostierie la recurrente, que la 
potestad legislativa de la Gcrteralidad de Catalnfia debe iimitar- 
se al. hmbito del texto cornpilado en 1960 signitica, por muy 
amplio que puda entenderse el significado del tkrriino desa- 
rrollo, la petrXicaci6n del propio Derccho civil catalán recom- 
ciendo a la Generalidad una simple fuuci6n de taxidemismo 
legislativo. 

AsÍ pues, como coasecuencia dc la interpretacitin anterior- 
mente efectuada de 10s articulos i49.1,8 de la Constituci6n y 
9.2 del Estatuto de Autonomia de Catahfia y de no figurar la 
submateria <diliaciones>> entie las expresamente reservadas a la 
cornpetencia cxclusiva del Estado por el segunda inciso del ar- 
ticulo 149.1.8, el Parlamento de Catalufía tiene competencia pa- 
ra aprobm la Ley 711991, de Fdiaciones, siendo la mima 
plenamente conforme con las previ siones constitucionales y es- 
tatut arias, 

Pero, continuando toclavía C Q ~  la alegacidn il la prirncra línea 
argumenta1 de la parte recurrente, esta representacibn estima 
que puede ohcerse atro argumento en favor de la vaiidez 
constitucional de la Ley catalana 7/1991, de Filiaciones. En este 
sentido, a h  adoptando COMO niera hipótesis de trabajjo el punto 
de vista restrictiva de la recurrente, es deck, el plankamiento 
de que únicamente es admisible el derecho civil auton6mico si 
es en desamollo de un principio jurídic0 presente en la Compi- 
lación correspondiente, resulta que 10s artículos 4 y 5 de la 

Compilación cattalma contienen un principio general del dem- 
cho en materia de filiacimes que representa el punto de cone- 
xi6n entre derecho civil foral compiiado y desarrollo 
aiutonómica del derecha civil foral exigido por la hterpretación 
restrictiva del articulo 149,1.8. Procede, pues, analizar el conte- 
nido de 10s articules 4 y 5 de la Cumpilacih catalana, cuyo te- 
nor literal, despubs de la reforma introducida por la Ley 
catalana 13/1984 al objeto de adecuar el primitiva texto de 
1960 a las previsiones constitucimales, es el siguiente: 

<<ArticuIo 4 
A u s  hijos podrán promover las acciones conducentes a la in- 

vestigacih, prueba y declaracih de su filJaci6n y exigir de sus 
padres el cumplimjento de las obiigaciones que tal condición 
les impone. 

L a  acci6n para la declaración judicial de patemidad o ma- 
ternidad corresponderd Únicamente al hijo durante su vida. Ek- 
cepcionalmente padrá ejercitarla cualqrier descendíente suyo 
cuando aquél hu biere fallecido despubs de entablar judicial- 
menk la acci& O si, siendo menor de edad, no se hubiere pro- 
mov ido . 

>>La acción para la declaración judicial de paternidad o ma- 
temidacl, si el padre o la rnadre hubieran fallecido, podrá diri- 
girse contra sus herederos. 

>>Articulo 5 
>>La acción únicarnente para impugnar la filiacih correspon- 

de al hijo y a 10s que figuren registdmente como p a h s ,  si la 
filiación es matrimonial, y a 10s que resulten afectados, si es no 
matrimonial, y caduca R 10s cuatro años de haber sido inscrita 
en el Registro Civil o de haber dcmzado e1 hijo la miiyoría de 
edad, cumdo sea éste quien eniprenda la impugnacidn.>>. 

Los dos preceptos anteriornente transcritos de ta Compila- 
ci6n regufan diversos aspectos de gran irnportancia de la amplia 
problemática jurídica relativa a la filiacihn: por una parte, la p- 
sibilidad de que 10s hijos promuevan las acciones tendentes a la 
investigacih, prrieha y declaración de su í'iliacióri; por otm par- 
te, las acciones de irnpugnaci6n de la filiacih, tanto matuimo- 
nial como extramatrimonial. Para la parte recurrente en la brwe 
regulacihn contenida en 10s a-ticulos 4 y 5 de la Compilacihn 
linicarnente se recoge z i n  principia -1 de la investigacih de la 
paternidarl- que, se@ su criterb, es independiente de la regu- 
laci6n sustmtiva dc la filiación. Frente a este planterniento de 
la recurrente, esta representación entiende que la posibilidad de 
la investigación de la paternidad no es en sí m i m a  un p~ncipio 
sino el instrumento piira garantizar la efectividad de un princi- 
pio jurídico ininanente en ios articulos 4 y 5 de la Cornpilación 
catalana y que supone la presencia en la m i m a  de t d a  una 
conccpción o sistema en materia de Eiliacimes. Pernitasenos, 
llegados a este punto, un pqiieiio excursus para clescribir su- 
inariamente las clos grandes sistemas jtin'clicos eri este hbito.  

La primera concepci6n encuentra sus precedentes en el r h e -  
cho Romano (Ulpiano, Scaevola, Celsus) y en el Derecho Ca- 
nónico (las Decretdes de Gregori0 IX) y va siendo acogida por 
diversas legislaciones contemporáneas. Para este sistema, filia- 
ción juridica y fiIinci6n biol6gica han de coincidir en la medina 
de 10 posibblc debiéndose utilizar para conocer la realidad biol6- 
gica toda clase de rnedios con garantías de solvencia y eficricia. 



Este sistemii de €iliaci6n SE: caracterim cseiiciahnente par su 
prmcup;lci6n por Ea vertlad real y la búsqrieda de la filislcihn 
auténtica y biológica, asi como por la C Q W ~ C C ~ ~ I I  de que la rela- 
cihn jurilica patemo-filial pretende por definicihn ser cxpresi6n 
de uila relaci6n bioldgica. Manifcstnciones de esta concepción 
jurídica son, entre otras, la posihilidad de la libre investigacih 
de la piitemidad, la deciaración judicial de la mima o la previ- 
s ihi  tle acciones de iinpugnacih de la filiació11 tendentes a ha- 
cer posible la coi,incicleticia entre redidiicl biol6gica y rea1id;d 
j u ric1 ic il. 

El scgunrlo sistema, presente en cl CMigo civil espafiol hasta 
la reforma de i 981, es fiincíamentalrente €omalista, ya que 
musiclera suficiente para e1 derecho la verdad fonnd inde- 
penclientcnieritc de $11 correspondelicia cou la verdad bialdgica. 
Mxnifestaciones de csta concepcih son, aiíxe at ras, las restric- 
ciones u prohibiiciones de la Irivestigaci6n cie la paternidad, de 
la tEeclnnici6n judicial de la rnisma y dc ciertas wcioncs de im- 

Deliinitxios 10s dos grandes sistemas juridicos en materia de 
filiaciotles, se revela coii meridiana claridad que 10s uticulas 4 
y S dc: la Gompilaci6n catalana, fiel reflejo de la influencia e in- 
clusa vigencia en Cataluiia clcl Ilermho Roniano y Canónico 
sobre fjiriacianes hasta la cntriida en vigor de la ClompiiacióIi en 
1960, a1 regular la libre investigaci6n de la patemidacl y las ac- 
ciorres de irripugnwih de filiacilin expresrin la existencia en el 
rIercclio civil catalhi del principio gencrd definitori0 del pri- 
mero de 10s dos sistemas de fil ir-tciories auteriomente resum i- 
ilos y que, en palabras cle un gran especialista cn el íema 
{Riveco), es el siguicntt:: qmocup;ición por la verdat1 m l ,  b h -  
cjucda CIC la y~atcnxid~d hiolcigica, coiricidcricia cu cumto scii 
posible y ;ilcnnmble por rndios probatorios tle Ia rclacih juri- 
dica m i  la Iial6gia de patcmiclad y filiacidm. 

Sentada la prcse~ici;~ e11 li1 Corripiixihi del yriricipio genera I 
inti,r-rn;mtt: de 1111 sistemil de í‘iliacicin, citrece de relcwncia rpe 
la rcgulxi6n coirtenidn en sus ar-liculos 4 y 5 sea citxtancntc 
fragmentaria y t6cnicatiientt: dcficicnte. A 1 respecto es preciso 
sut,l-;ty;u cluc la tecnica rduccionista que caracterixa ii 10s [>ro- 
c c p s  dc: la Corrnpi laci ón sobre fi l i a c i h  no debe sorpretwl er laa- 
bidrt cuenta de las cj rccunslancias y signi ficaci611 gcricral ileI 
proceso cornpilaclar de las legishcioms civiles f‘cmlcs ;i1 qrre ya 
se Iia ;dud icio antcriormen te. 1 fi verdadcrnmcntc t n w  cnclcntc 
en cualquiec caso es qiie 10s artícuios 4 y fi cfe la Cempiltici6n 
coritieneii cl principio geircral de la verclac1 real y la patemidad 
tiiorcigicri coino basc fiindarnental de la relucihr jurídica de fi- 
liacilin y rpc ;I txavks de la i‘lrerza expansiva y la dimensión 
g1obali;radora CIC diclio principio gciieral la fil iaci6ri en el &re- 
cho civil catalAn puede ser objjeto de uiia rcgulacicírr tnucho miís 
cornpieta que la cfcctuada en 1960. De csta suerte priede afir- 
marse yuc la Ley 7/1991, de Filiacioncs, q)robrrda por el Parlat- 
tnentu dc: Cataluiía c11 desarrol to del principio general soi.m 
filiaci6it prcsentc cn 10s articules 4 y 5 de la Compilaci6n cat+ 
fana, encuentra perikcto acornotlo constitucional alEr1 adoptmd~ 
la interprciacihn mhs restrictiva del articulo 149.1.8 dc la Cons- 
tituci6xi. 

pugnacihl en1 esta materia. 

existencia de un ordenamiento civil cspañol global que, según 
su criteriio, no tendría nccesariamente que limitarse a Ea lista de 
subinatcrias expresainente reservadas al Estado por el segundo 
inciso del articulo 149.1.8 de la Constitución. En este ordenit- 
mimto civil espaiiol global deberia encontrarse la regulaci6n 
sobre filiacioiics. Sobre esta cuesti6n esta representaci6n reitera 
10 dclegado anteriornente en el sentido de que el articulo 
149.1.8 de la Constituci6n no otorga cobertura jurídica a un or- 
rleuatniento civil espaiiol global de las características apuntadas 
por la parte recurrelite. 

Pero es qne la parte recursente, en la rnisma seguda línnea de 
argumentacih, va más alfií y llega hasta el punto de exclnir la 
regulación de la filiación del drnhito del derecho civil. En estc 
sentido se sastiene que Xa nomativa sobre filiacih incicle en la 
regulaci6n de una condici6n bAsica garantizadora de la igualdad 
entre todos 10s españoles y que, en consecuencia, queda bajo la 
competencia exclusiva del Estado prevista por el articulo 
I 441.1. I de la Constitucih, sienclo inabordable para Xas Comu- 
nidades Autónomas, tengan o no competencia e11 materia dc de- 
recho civil. 

F’rente al planteamienio defendido en el recurso, esta repre- 
scntaci6n enliende que el articulo 149.1.1 de la Consti~ci6n nu 
ptiede invocarse para vaciar las cornpetencias de Ins Com~mkh- 
des Aut6iiomas derivadas de la delimitaci6n efectuada por la 
Coristitucicin y 10s Estatutos de Autommia. A este prophito la 
Jurispruderxcia del Tribunal Con xtitw ional resulta suficientc- 
xnente elocuentc: 431 articulo 149.1.1 de la Noma ftindanien- 
tal, coini) este Trilxmiil ha venido declaratido desde la 
Sentencia W198 1, de I6 de naviexnbrc (fundaincnto juridic0 
3), no pucde interpretarse de tal manem que pim1;t vwiar el 
cnriteti itlo de las numetusas coqxttcncias legi shtivas at ritmi- 
(las a las Coniuniclacles Aut6nomas cuyo ejercicio imida, dir;ec- 
ta Q indircctarrrenrte, sobre lns derechos y tleberes garmtizados 
por la misnia>> (S‘CC 3711987, de 26 de marm). 14x1 Xa rtriitteria 
que iios ocupa a 10 siitxio el Estado po&h evei:wriualmetntc, al 
R I I ~ ~ N C )  dc 10s articculos 14, 39 y 14Y.E.1, lqislav p r l i  garacanti- 
xiir la ig:ualdacl de 10s hijos arite la ley, pero 110 prcocecler a i i t i i i  

legislacidn sust;i~xtiva y de aplicacih general sobre filiacimos, 
C O I ~ O  defiende la recurmite, porque e111 este supuesto vaciuh 
las competenciais en este h b i t ~  de ;icyuellrrs Conmidades Au- 
thornas que, coino la cattalann, Ias tieiren asurnidfis en viptud clt: 
sus Estatutos de Autorionnia. 

Ademds, I;1 tesis de la rec~wcnte, que parte escncialmentc c k  
la exclusicirn tle la rq;ul;ici6n de la filiación del drnbito del dem 
cho civil, supondria, llevada a sus 6ltimas coiisccucncias, la ne- 
gaciiin iiiclusa de la coInpetcncia cle la Generalidad ni tau 
siquiera para conservar 10s artícuios 4 y 5 dc la corrrpilwi6m, 
pues, si la filiacidiz es derecho civil, no puede Invocarse el 
articulo 9.2 del Estatuto de Autonomia y, en consecuencia, tods 
el texto de la Ley de Filiaciones se veria viciado de inconstitu- 
cionalidati. AI no ilegar llasta cste extremo el propi0 rwiirso 
viene a mostrar 10 in€tindado de esta rsegunda linea de nrgiimen- 
taciljn. 

En una tercera lítiea de argurnentaci6n la parte recurrente 
considera que la inayoxfa de 10s artículos impugnados de la 1,ey 
catalana 7/139i seproducen casi litteralmente nomas del C6di- 
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go CiviI y que la reproduccidn en disposiciones auton6rnicas de 
preceptos estatales amparados en el articulo 149.1 vulnera no 
só10 el orden constitucional de cornpetencias sino también el 
principio de seguridad jurídica del artíciculo 9.3 de nuestra nor- 
ma fundamental. 

Habida cuenta de que también en este caso el ndcltm esencial 
de la posición de la recurrente es la intnterpretaci6n de la delimi- 
taci6n cornpetencial derivada de 10s articulos 149.1.8 de la 
Constitucih y 9.2 del Estatuto de Autonomia de Catduiia, esta 
representación se remite a las alcgaciones formuladas entorno a 
la plena competencia del Parlamento de Cataluiia para aprobar 
la Ley 711991 de FiIiaciones. 

Dicho estu, no queda sino ailadir una brwe apostilla acerca 
de la reproducción de preceptos del C6digo Civil en la Ley ca- 
talana 7/1991. En este sentido, y dejando al margen Ia exagera- 
ci6n de la apreciacih de la recurrente, es oportuno efectuar un 
doble recordatorio: en primer lugar, si la Generalidad de Cata- 
lufia tiene competencia para legislar sobre filiacimes es Ebre 
para optar por la regulaci6n que juzgue más adecuada a las exi- 
gencias de la sociedxi catalana de nuestro tiernpo, coincida o 
no dicha regulacih con la del Códigu Civil; en segundo lugar, 
si influencia ha habido en la reciente regulaci6n de las f i l iah-  
nes en el Estado espafiol ha sido la del derecho civil catalán en 
el Código Civil español, como 10 demuestra la reforma operada 
en este Último cuerpo legal en 1981, claramente inspirada en 10s 
principios y disposiciones presentes en la Compilacitin catalana 
de 1960, 

Como segundo conjunt0 de preceptos se recurren 10s arriba 
señalados por no enconirar acomodación en el tenor del articulo 
9.3 del Estatuto de Autonom'a (&a Generalidad de Cataluña 
tiem competencia exclusiva sobre normas procesaies que se d e  
riven de las particulariclades del Derecho sustmtivo de Catalu- 
fia)>) conforme al marco autorizado por el articwla 149.1.6 de la 
Constitucih (<<EI Estado tiene cornpetencia exchsiva sobre le 
gislacidn procesal, sin perjuido de las necesarias especialidades 
que en este orden sc deriven de las particularidades del derecho 
sustantivo de las Comunidades Aut6nornaw). En este sentido la 
parte recurrente niega la existencia de la riecesaria conexión en- 
tre la particularidad foral -con arreglo a la compilacidn vigente 

al aprobarse la Constitucitin- y la normativa auton6mica conte- 
nida en 10s artículos 15, 17.2 y 18 de la Ley catalana 711991, de 
Filiaciones. 

Al. planterniento de la recurrente esta representacidn se OPO- 

ne señalando que si alguna especialidad sustancial en materia 
de filiaciones se ha niantmido en la Compilaci6n catalana con 
respecto al derecho espafiol, 10 es la contenida en 10s artículos 4 
y 5 de la Compilación, en cwanto a la acción en 10s mismos re- 
cogida, así como a ia determinaci6n de las Iegitimaciones acti- 
va y pasiva. Se trata de una especialidad o, si se quiere, 
particdatidaci, que, hasta la modiñcación operada en el CGdigo 
Civil en 198 1 ,  subsistid, mitighndose tal sustancial diferencia al 
acercar el legislador estatal el c6digo civil al derecho foral. Re- 
sulta evidente que la especialidad exigida por el art. 9.3 del Es- 
tatuto de Autonomia y 149.1.6 de la Constituci6n existia ya en 
1978 en el momento de aprobarse la Constituci6n española, y 
que la posici6n del legislador estatal de acercarse al derecho ca- 
ta lh  no puede deshabilitar a la Generalidad para desarrollar 
procesalmente aquella especialidad, pues otra cosa seria pusibi- 
litar que, por rnedio de la acción del legislador estatd, este, re- 
cogiendo las especialidades forales, pwdiera en consecuencia 
dejar sin efecto el ejercicio de la competencia en legislación 
procesal en 10s téminos estatutaria y cunstitucionalmente con- 
templados. 

Por ende, al Tribunal Constitucional 

SOLICITA 

Que teniendo por presentado este escrito con las copias que 
le acompaiian, se sima adrnitirlo a trámite, teniendo por forma- 
Iizado el ahnite previsto en el articulo 34.1 de la LOTC, dic- 
tando en su dia Sentencia desestimadora dei ramso promovido 
por el Presidente del Gobierno contra 10s artículos 1; 2,l  e11 
cuanto a su inciso tercero; 2.2; 3.1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 15; 16; 17; 
18; 29; 20 y 21 de la Ley del Parlamento de Catduñia 7/1991, 
de 27 de abril, de F&hmes, decladmdose la plena conformi- 
dad de áicha Ley con Ia Constituci6n. 

Es Justicia, 

Barcelona para Madrid, 25 de septiembre de 1991 

Joan Vintr6 Castells 
Letrado 



4*40. Acords, . resolucions i comunicacions I-._-. . - - 

dcls brgsns cle la Camhra --I - 
~ - - -- .- 

ACORD DE LA COh4ISSI6 

La Comissi6 d’Estudi del PENI’A, en sessi6 tinguda el dia 
27 de seternbrc: clc 1991, a proposta del Grup parlamentari 
ti’hiciativn per Catalrrtiya (Reg. 135 15; BOPC, 122, 79043, lla 
acordat per unariimitat de sollicitar la compareixeqa del Sr. 
13onato 13tej0, President del Consejo de Segwidad Nuclear i de 
la Sra. Pihr Hríivo, 1,hctora Gcneral de Protecci6 Civil, per tal 
d’ioformar sohrc diverses qiiiiestioris relatives al PEN‘I’A. 

la Generalitat, del Sr. Director General de hevenci6 i Extinci6 
d’hcendis i Salvament de Cattilunya, i del Sr. Cap dels Serveis 
Territ.orials de Sanitat de Tarragona, per tal d’informar sobre 
diverses qüestions relatives al PENTA, 

Palau del Parlament, 27 de setembre de 1991 

El Secretari 
Eizric Vendrell i Duran 

El President de la Comissi6 
Joai M. Abell6 i Afonsol 

ACORD DE LA COMiSSX6 
(DSPC-c, 246) 

Palau del Parlmwit, 27 clc setemlise de 199 1 

El Secretari 
Enric Veiirlrell i Duran 

Bl President de la Comissió 
Joan M. Abell6 i Alfonso 

ACORD DE LA COMTSSX6 

COMISSId D’ESTUDI DEL PENTA 

La Comissi6 d’Estudi del PENTA, en sessi6 tingudrh el dia 
27 de setembre de 1991, a proposta del Grup parlamentari de 
Convcrghcia i Uni6 i del Grup Socialista (Reg. 30424; BOPC, 
293, 20016), ha acordat per unanimitat de sollicitar la cornpa- 
reixenpi dc 1’Excm. Sr. Governador Civil cie lkrríigona, de 
I’IEim. Sr. Alcalde d’Ascó, de l*~l~Em. Sr. Alcalde de Vandelths, 
del Sr. Director de la Central Nuclear Vanclellbs 2, del Sr. 1% 
rector de la Central Nuclmr Asc6 1 i Asc6 2, del Sr. Cap d d  
Servei de CwrdinaciCi cl’ Act ivitats Kadioactivcs de la Cienerali- 
tat cle Catalunya, del Sr. Director General de Protecció Civil de 

La Comissi6 de Política Cultural, en sessi6 tinguda el. dia 1 
d’octubre de 1991, a proposta de 1’Agrupació parlammtbkt 
d’Ihquerm Republicana de Catalunya (Reg. 28610; BOPC, 
279, 38832), ha iicordat de sollicitar Irt compareixengn d’una 
representació del Cornit& Olímpic Catal& per tal cl’hfomar so- 
bre la siturici6 actual i les perspectives d’aquest orpisme, 

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 199 

El Secretari 
Miquel Padilla i Díaaz 

El President de la Comissi6 
Joan Colomines i Puig 
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4.55 Activitat parlamentaria 
4.55.05 Reunions tingudes i qüestions tractades 

25 de setembre 

(continuaci6) 
Comissió d’AgricuItura, Ramaderia i Pesca 
- Reuní6 de la Ponhcia que ha d’elaborar l’hforme ai Pro- 

jecte de Llei de Modificació de la Llei 1 XJ1985, de 23 de Juliol, 
de Cambres Professionals Agrhies (Reg. 2805 1 ). 

26 de setembre 

Pie del Parlament 

2 7 de setembre 

Ple del ParXament 

Mesa del Parlament 

Comissi6 d’Estudi del PENA 
- Debat i votació de la soklicitud de compareixenga del Sr. 

Donato Fuejo, President del Consejo de Seguridad Nuclear i de 
Ia Sra. Pilar Bravo, Directora General de kotecci6 Civil davant 
la Comissió d’Estudi del PENTA, presentada pel Grup parla- 
mentari d’hiciativa per Cataiiinya {Reg. 135 IS). 
- Debat i votaci6 de la sollicitud de compareixenp de 

1’Excm. Sr. Governador Civil de Tarragona, de 1’IMrn. Sr. Al- 
calde d’Asc6, de l’illm, Sr, Alcalde de Vandellbs, del Sr. Di- 
rector de la Central Nuclear Vandellbs 2, del Sr. Director de la 
Central Nuclear Asc6 1 i Asc6 2, del Sr. Cap del Servei de 
Coordinaci6 d’ Activitats Radioactives de la Generalitat de Ca- 
talunya, del Sr. Director Generai de Pxotecci6 Civil de la Gene 
salitat, del Sx. Director General de Prevenció i Extinci6 
d’hcendis i Salvament de Cataiunya, i del Sr, Cap dels Serveis 
Territorials de Sanitat de Tarragona, davant la Comissió d’Estu- 
di del PENTA, presentada pel. Gmp parlamentari de Conver- 
gbncia i Uni6, i pel Grup Socialista (Reg. 30424). 

4.55.10. 

Reg. ent. 

30415 

30416 

30417 

Relacio dc documents entrats a la Cambra 

Data 

17-m 

17-09 

17-00 

Concepte 

Esmena a la tohlitnt al Projecte de Llei dc Reforma de la 
Junta de Sanejament, prcscntadn per I’i .  Sr. Portavet1 del 
G. Socidista. 
Esmenes a l’articuint al Projecte de Llei dc Refonna de 
la Junta de Sanejament, presentada per l’i. Sr. Portaveu 
del G. Socialista. 
Esmenes a I’articuiat al Projecte de Llci de R c f o m  tlc 
la Junta de Sancjarncnt, presentada per 1’1. Sr. Portaveu 
del G .  p. d c  CoIivergEncia i Uni6. 

304.18 

30420 

30421 

30422 

30423 

30424 

30425 

30426 

30427 

30428 

30429 

30430 

3043 1 

30432 

30433 

I .  I 

30435 

17-09 

17-09 

17-09 

17-W 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

3 7-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

Hsrnenes n l’articulat iti Projecte de Llei de Reforma de 
la Junta de Sanejament, presentada per 1’1. Sr. Portareu 
del G. p. d’hicialiva per Catdunya. 
Proposici6 RO de Llei sobm la publicacid de la relaci6 de 
llocs de Webail de 1’Administracid de In Genemlitat re- 
servals al pepenord hbrai, presentada per 1’A. p. del 
CDS (Reg. 30420) 
Fotocbpies dels drits dlegats en el currIculum t r d s  
per a per R proveit una plap de Corrector/a-Redactor/a 
del farlament de Catalunya, en &arn d’interinitat, que 
presenta per la Sra. Araceli Aibh i Carbonell, 
I s tbc ia ,  currículum i m&its presentats per a accedir a 
la convocatbria de la oposici6 lliure per a cobrir una pla- 
ga de Bibliotcmi/?wia del Parlmnt de Cataitalunya, pre- 
sentada per ia Sra. &gels Crrstejon i Vileib. 
Solzicitud adr@ a Ia Mesa dcl Parlament pel G. p. 
d’Inidntiva per Catalunya, de prbrroga del temini de 
presentaci6 d’esmenes al Projecte de Llei de Gantnties 
Posscssbrics sobre Cosa Moble (Reg. 30423). 
Sollicitud de compareixeqa de I’E!xcm. Sr. G o v d o r  
Civil de Tarragonn, de 1’IHm. Sr. Alcalde &As&, de 
1’IHm. Sr. Alcaide de Vandellbs, del Sr. Director dc la 
Central Nuclear Vandellbs 2, del Sx. Director de la Ccn- 
h l  Nuclear Ascó 1 i Ascd 2, del Sr. Cap del Servei de 
Cmrdinaci6 d’ Activitats Radioactives de ia Gemditat 
de Catalunya, dcl Sr. Director Generai de Protecci6 Civil 
de la Generalitat, del Sr. Director Generat de Preveaci6 i 
Extincib d’incmdis i Salvament de Cataialunya, i de1 Sr. 
Cap dels Serveis Territorials de Smht de Tarragona, da- 
vant la Comissi6 d’Estudi del PEWA, presemtada pel 
Grup parlmentui de ConvcrgEncia i Unió, i pel Grup 
Socialista (Reg. 30424). 
Rwtificricicl de la preguntrl a rcsponde oralment en Co- 
missió (Reg. 30356), prescntada pel Diputat I. Sr. Xavier 
Soto, del G. Socialista. 
Pregunta aI Conscll Executiu sobre el desenvolupament 
del Reglament previst a l’articlc 34.2 do la Llei 311988, 
de 4 dc marq, de proteccid dels animals, fomuhth pels 
Diputats i. Sis. h o n  Aleu i Xavier Sot, del G. Socia- 
lista (Reg. 30426). 
Pregunta ai  Consell Executiu sobre I’aprovacid del Re- 
glament previst B ¡‘article 34.2 de la Llei 3/1988, de 4 de 
mar$, de protecció dels animais, formulada pels Diputats 
1. Srs. h o r i  Aleu i Xavier Soto, del G. Socialista (Reg. 
30423, per tal que sigui resposta oralment en el Ple. 
Pregunta al Consell P,xecutiu sobre la investigacid obcrta 
arrel de l’accident produ’it a Rioleon Safari, formulada 
pels Diputats 1. SE. Rimon Aleu i Xavier Soto, del G .  
Socialista (Reg. 30423), pcr tal que sigui resposta oral- 
ment en el Ple, 
Intcrpcllació al Consell Extxutiri sobre l’cnscnyamcnr dc 
rkgim especial, formuhh per la Diputada I. Sra. Dolors 
Torrcnt: i pel Diputat I, Sr. Magf Cadcvall, del G. Socia- 
lista (Reg. 30429). 
interpcHaci6 al Consell Executiu sobre la politica general 
d’educaci6 infantil, formulada per la Diputada 1. Sra. Do- 
iors Torrent i pel Diputat 1. Sr. Magí Cadevali, del G,  So- 
cialista (Reg. 304.30). 
Proposició no de Llei sobre h creacid de les: Universitats 
de Girona, Lleida i Tarragona-Reus, presentada pels Di- 
putats I. Srs. Joaquim Nadal, Lluis Medir, Manuel Nadal 
Arscni Gibcrt i Illm. Sr, Daniel Terradellas, del G. Sw 
cialista (Reg 3043 1). 
Pregunía aI Consell Executiu sobre l’actual enlIiy: Giro- 
M - S U ~ ,  formulada pels Diputats 1. Srs. Joaquim Nadal, 
Manuel Nadal, Arseni Gibert, Mmí Sans i TMm. Sr. Da- 
niel Terradellas, del G. Socialista (Reg. 30432), per ta! 
que sigui rcsposta per escrit. 
Pregunta al Consell Executiu sobre les comunicacions dc 
la comma de la Garrotxa, formulada pels Diputats I. 
Srs. Joaquim Nadal, Mwucl Nadal, Arseni Gibert, Mu-tf 
Sans i Ilírn. Sr. Daniel Terradellas, del G. Socialista 
(Reg. 30433, per tal que sigui rcsposia per escrit. 
Pregunta al Corwil Executiu sobrc el Consell Assessor 
de Cap, formulada pel Diputat I. Sr. Ramon Aleu, Rei G. 
Socidista (Reg. 30434)’ per tai que sigui resposta per es- 
crit. 
Pregunta al Consell FJecutiu sobre ci Consell Assessor 
de Pesca Marítima i Agricultura, formulada pc1 Diputat i. 
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30436 

30437 

30 38 

30439 

30444 

30441 

304s2 

30453 

30454 

30455 

3WSG 

30457 

30458 

30.45‘) 

30460 

30461 

30462 

30463 

30464 

7-09 

7-09 

7-09 

17-09 

17-Q9 

17-09 

18-09 

18-W) 

18-09 

18-m 

18-09 

18-09 

18-09 

18-09 

18-09 

18-09 

18-09 

IR-O9 

18-09 

Sr. Ramon Aleu, del G, Sacidistn (Reg. 30435), per tal 
guc signi respostaper escrit. 
Pregiintn al Consell Executiu sobre cl Consell Assessor 
d’ Agricuitura, Ramaderia i Boscos, formulada pel Dipu- 
tat i. Sr. Ramon Aleu, tlcl G .  Socialista @g. 304361, per 
tal que sigui resposta per escrit. 
bspos ta  a la pregunta a1 Consell P;rmcuth sobre diver- 
sos ‘aspectes de les dificultats que temen les personcs 
afectades de sordesa per incorporar-se al món labbord, 
formulada pels Diputats I. Srs. Josep Lluís Carod-Rovirn, 
Angd Colom i Miquel P u e p ,  de 1’A. p. d’Eqiierra Re 
piblicana de Cntalunya (Reg. 28808); tramesa per 1”. 
Ss. Conseller de Benestar Socinl (Reg. 30437). 
Resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre el prcs- 
siipost que la Generaiitnt destina a Ics tasques de neteja i 
tic cuina en les llars d’it~mts que en depencn, formuhda 
pel Diputat I. Sr. Ignasi Riem i Gassiot, dcl G. p. #Ini- 
ciativa p r  Catalunyii (Reg. 28650); Irmesti per l*H. Sr. 
Conseller d’Ensenyament (Reg. 30438). 
Esmenes al Projecte de Llei de Comeq Interior, presen- 
tades per 1’1. Sr. Poilavcu del G .  p. Populw. 
Usrncnes al Projecte de Llei de 1’Estatut t l d  Consumidor, 
presenttldes per 1’1. Sr. Portaveu dcl G. p. Popular. 
Escrit atlrqat H l’oficinl Major del Parlament, sokiicitmt 
rcsema de Sala, presentat per 1’1. Sr. President tlc la Co- 
missi6 de Política Cultural. 
Sollicitud de prbrroga del termini tl’elahmció dcl dicta- 
men RI Projecte de Llei dcl Rhggirn hritlic Intern de les 
Urbanitzmcions Privdes, presentnrla per 1”. Sr. President 
de Irt Comissid de lostíciíi, Dret i Seprctai Ciutíul,m. 
Soklicittid de prbsroga del termini d’elaboració dcl dicta- 
men al projccte de Llei de Mutualifits de Previsió Social 
de Catdunya, presentada per 1’H. Sr. President de la Co- 
missi6 de Justícia, Drct i Seguretat Ciiitadaria. 
Proposicid de Lici sobre In qualitnt de lueedüic;lció, prc- 
sentida per I’A. p. dcl CDS (Reg. 30454). 
Escrit adrqat R l’Ofiicia1 Major del Parlament, sdlicitíint 
reserva dc Sala, presentat pel (3. p. ti’Iniciativa per Catn- 
lun y a. 
Comunicat d’ersatla en i’cscrit (Rcg. 299063, presentiit 
pel G, p. d’lniciativn pcr Catdimya. 
Nonienament de Ponent d h j e c t e  de Codi dc Succes- 
sions per Causa de Mort C I ~  d Drct Civil de Cataluriyri, 
presmtat per 1’1. Sr, Porlaveu del G. p. Popular. 
Subatituci6 de Dipn(íits dei Cr. p. de Canverghcin i Unid 
n les Comissions de Polilica Territorial, Orgmitutci6 i 
Atlministraci6 de la Gcneralitat i Govem Liocal i de Justí- 
ci& Dret i Seguretat Ciutadana (Reg. 304%). 
Resposta .a la pregunta al Director Gencral de la Corpord- 
ci6 Catalana dc Rhdio i Televisió sobre el desglossament 
de1 tcmps cmprat en propaganda institucioníd durant la 
pre-campanya i la csunpanya electoral del mes de maig 
de 1991, formulada pels Diputats 1. Srs. Xavier Gnitart i 
Xavier Soto, Exm, Sr. Felip hrda  i per les Diputades I ,  
S r a .  M. Teresa Utgts, Rosa Martí i Dolors Tonent, del 
G. Socialista (Reg. 28781); tramesa pel Director General 
de la Corpord6 Catalmi de mdio i Televisi4 (Reg. 
30459). 
Respostes i i  les pregmtes al Corisell Executiu mbrc e1 
Gabinet dei Conscllcr i Secretaria General del Dcparíit- 
ment de Benestir Social, formulades pel IIipuLít 1. Sr. 
Javicr Xntorre, de I’A. 1). del CDS (Regs. 29153 a 
29192); trameses per 1’W. Sr. Conseller ric Benestar SD- 
cia1 (Reg. 30460). 
Respostes n les pregintcs al Consell Executiu sobre 
1’Institut cl’Esludis Meditemanis, formidrlda pel Diputat i. 
Sr, Javier Litom, de 1’A. p. del CDS (Ipcgs. 25721 a 
26728); Irameses pcr 1’11. Sr. Conscllcr Saretari dcl (30- 
vern (Reg. 3046 i). 
Respostes a ics preguntes al Consell Bxectrtiii sobre 
l’lnstitut Catdh de Serveis a la Joventut, formulades pel 
Diputat I. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p. dol C D S  (Regs. 
25521 a 25527); trameses per 1”. Sr. ConseIIer Secrettari 
del Govern ( R g .  30462). 
Esmenes al Projecte de Llei de Gnranties P o s s e s ~ b ~ e s  
sobre Cosa Moble, prcstmmdes per 1’1. Sr. Portnveu del 
G. p. Popular. 
Preginta ai  Consell Execdu sobre les urfiimitxíícions no 
adequades al r&gim urbadsiic, formulada pel Diputat 1. 

3046s 

30466 

30467 

30468 

30469 

30470 

30471 

30482 

30484 

30485 

30486 

30487 

30488 

30483 

30490 

30491 

30492 

304.93 

30494 

30495 

30496 

30497 

18-09 

18-09 

18-09 

18-09 

18-09 

18-09 

18-09 

18-09 

18-09 

18-09 

13-09 

18-09 

18-09 

19-09 

19-09 

19-09 

19-09 

19-09 

19-09 

19-09 

19-09 

19-09 

Sr. Antoni0 Perea Oliva, del G. p. Popular (Reg. 30464), 
per tal que sigui resposta per escrit. 
Nomenament de Ponent nl Projecte de Llei dc hmoc i6  
de l’accesibilitat i de Supressió de Barreres hrquitectbi- 
ques, prescntnt per 1’1. Sr. Portavcu del G. p. Popular. 
Imihcih cwdculum i mbrits presentats per n accedir R 
la convocatbria de la oposició Iiiure per R cobrir una pia- 
p de Bibliotecaribria del h l a m e n t  de Catalunya, p r e  
sentada per la Sra. Marina liosada YnAez. 
Estudi organitzatiu sobre el Servei de Ple i Comissions, 
presentat per W M O  Pmt Marwick (Reg. 30467). 
Respostes a les preguntes al Consell Executiu sobre 
l’hslihil de Promoció i Pomaci6 Cooperativa, formuh- 
des pel Diputat I. Sr. Javier Latorre, de l’AA. p. del CDS 
(Regs. 25467 R 25469); trameses ]per i”. Sr. Conseller 
de Treball (Reg. 30468). 
Respostes R les preguntes al  Consell J3xccutiu sobre e1 
Gabinet del Conseller de Treball, formulades pel Diputat 
i. Sr. Javier Latorre, de 1’A. p, del CDS (Regs. 25661 a 
25G76); trameses per 1”. Sr. Conseller de Treball (Reg. 

Escrit de tramesa ai  M.H. Sr. Resident del Pnrlament de 
i’hforme-Membria sobre f’actuaci6 det Servei de coor- 
dinaci6 d’htivitrzts Radioactives, trames pcr l’H+ Sr. 
Conseiier d*Iraddstria i Energia. 
Dcsipció de representants a la reuni6 que se celebrarh 
amb Diputats de la delegaci6 Dita.Pcdera1, presentada 
per 1’1, Sr, Pomveu del G, p. de Convexghcia i Unió. 
Projecte de Llei de Taxes i Freus Mblics, presentnt per 
Consell Exscutiu de la Generalitat @cg, 30482). Antecc- 
dents. 
Designacid de Ponent al Projecte de Llei de Promocid dc 
l’accesibilitat i de Supressi6 de Baireres Aquitoctbni- 
ques, prcscntat pel G. p. d’iniciativn per Catalunya. 
Dcsignaci6 de Ponent aI Projecte de Llei de Reforn de 
Ia Junta de Smcjmmt, presentada pel G. p. Uniciativa 
pe Catalunya. 
Retirada de la Proposici6 no de Llci (Reg. 30139), prc- 
scntnda pel G. p. d’hic in~va per Catalunya. 
Proposici6 110 de Llei de iransferhia a la GeneralitAt de 
Catalunya dels serveis de viatgers que RENFE presta de 
forma htegra a Catalunya, prcsentatla pel G. p. d’hicin- 
tiva per Catalrmya (Reg. 30487). 
Pregunta al Consell hemliii sobrc el tancament de les 
Rdegacions del Emk of Crdit and Commerce Intenla- 
tionai, formulada pel Diputat I, Sr. Aleix Vidd-Quadras, 
del G, p. Popular (Reg. 30488), per td que sigui resposta 
per escrit. 
insthncia, currícuhm i m M s  presentats per R accedir ii 
la convocatbria de la oposicid lliure per a cobrir una pla- 
c í ~  de Bibliotecarihia del Parlament de Catalunya, pre- 
sentada per la Sra. Ma, Angc~s Ptijols. 
E s m a  n la totalitat ai Prjecte de Llei de Cmnties Pos- 
sessbries solm Cosa Moble, presentada pel G, Socialjs- 
ta. 
Esmenes a l’articulat al Prjecte de Llei de Garanties Pos- 
sessarics sobre Cosa Moble, presentades pel G. Soccialis- 
ta. 
Sollicitud adrepatla a la Mesa del Pmlment per l’h. p. 
del CDS , de prbrroga del termini de presentai6 d’csrne- 
nes al Projectc de Llei de la Fumi6 Wblicn dc h Genera- 
litat de Catalunya (Reg. 30492). 
Nomenament de Ponent al Projecte de Llei de Refomi 
de la Junta de Sanejament, presentat per 1’1. Sr. Portaveu 
del G. p. Popular. 
SaNicitud dt: prbrrogn del tcrmini de presenta& d’esme- 
nes a la Proposició no de Llei sobre la Millora dels Ca- 
nals de Distribuci6 de la Premsa en CntAlh, presentfldn 
per 1’1, Sr. Portaveu del G. p. de Convergknch i Uni6, 
Esmenes al al Projecte de Llei de Corneq Interior, p w  
sentades per I’A. p. d’EEsquem Republicnm de Catalu- 
nya. 
Sessió informativa de l’H, Sr. Consellcr de Polftica Te- 
rritorial i Obres h5bliques per donar trasllat de la iofor- 
rnrlció xeferidn a la Moció 60NI del P~lament de 
Catalunya, sobre la Politica d’aabitatp (Reg, 30496). 
Nomement  de Ponent al Projecte ctc Llei de Promoci6 
de l’accesibjliiat i de Supressió de Bmercs Arquitcctbni- 
ques, presentnt pel G. Mixt. 

30469). 
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30500 

30502 

30503 

30504 

30505 

30506 

30507 

30508 

305W 

305 17 

30518 

30519 

30521 

30522 

30S23 

3052A 

30525 

19-09 

19-09 

19-0!3 

19-09 

13-09 

20-09 

20-09 

20-09 

20-w 

23-09 

23-m 

23-03 

25-W 

25-00 

25-09 

25-09 

25-09 

Documentacid en compliment de la Mocid 1851m del 
Parlament de Gatiiunya, tramesa per 1’H. Sr. Conseller 
d’lnddstrin i Energia. 
CWa adrqada B 1’1. Sr. Resident tlc la Comissi6 dc Pe 
1ftic.a Cufhml, trametent exemplars d’una pubhc i6 ,  
presentada pel Sr. President del Comitk Executiu de ia 
Comasi6 hmkrica-Catalunya, 1992. 
Soklicitud MIrepada nl M.H. Sr. hesident del Parlament 
pel President de la Comissi6 d’Estudi dei PENTA, de 
prbrroga del termini pet a debaire la soilicitud de compa- 
reixenga del Sr. Domto Fuejo, Frcsident del Conscjo de 
Seguridad Nuclear i de la Sra. Pilar Bravo, Directora Ge- 
neral de ProtecciS Civil clavant la Comissi6 d*P,studi del 
PENTA (Reg. 30503). 
Documentació relativa a LRs Jemdcs hnbit Judáic i 
Nomlitzaci6 Lingiiistica I adrqada a 1’1. Sr. President 
de la Comissi6 de Politica Culturai, trmesn pel Sr. Dtor. 
General de Relmians amb 1’Adrninistració de Justicia. 
Prcguntn al Consell Executiu sobre ei projecte de CQW 

ducci6 d’dligu per I’abastament de Llanqh, fonnuladtda 
pel DipuMt I. Sr. Jotul Saura, del G. p. rl’Iniciativn per 
Cfitalunya (Reg. 3OSOS), per tnl quc sigui resposta oral- 
ment en el PIc 
Enchec dcl despatx tíe l’H, Sr. Conselbr de Medi Am- 
bient a 1”. Sr. Conscller d’Agricultura, Ramaderia i Pes- 
ca (Reg. 30506). 
Respostes a Ics preguntes al Coriscll Executiu sobre la 
Secretaria General d d  Departament dc Presidkncia, for- 
mulades pel Dipiitnt I. Sr. Jnvier Latorre, de 1’A. p. del 
CDS (Regs. 29051 a 29091); únmescs per 1”. Sr. Con- 
seller Secretari del Govern Reg. 30507). 
Esmenes a la Pmposici6 no de Llei sobre hi Millora dels 
Canals de Diskibucid de la Premsa en Catalh, presenta- 
des per I’I. Sr. Portaveu del Gmp Socialista, 
Inshciw, currbiium i mErits presentats per a accedir a 
la convacatbxia de li! oposici6 lliure per a cobrir una ph- 
$a de Bibliotccari/thna del Parlament de Cntdunyn, pre- 
sentada per la Sra. Clara de Quadras i Roca, 
Sol’licitnd adrepida a la Mcsn del Parlament pel G.  p. P e  
pular, de prbrrogn del termini de presentaci6 d’esmenes 
als Projectes de Llei seghents: de Rcfoma dc la Funci6 
Wiblicn; de Transfc&ncies de compcthcies de les Dipu- 
tacions Provincials a la Gencrnlitat de CntaIunya en mil- 
thia &ria i forestal; de Transferhcies dc 
compctbncics de les Diputacions Provincials a Ia Genera- 
litat de Cataliinyit i ais ConseIIs Comarcals en rnatkrh de 
serveis i assistkncia social; sobre Mesures de Prottccci6 
rlels menors i desempiirats i de 1’adopciS (Reg. 3f3517). 
Instdncia, curnkulum i mkrils prcsentats per a accedir a 
la coavocatbria de in oposicid lliure per a cobrir una pla- 
p de Bibliotccari/hria del PxInment de Ctttnlunya, p m  
scntada per la Sra. O l p  Blanco Vila. 
Escrit adrept al M.11, Sr. President del Parlament de Ca- 
talunya, tsambs per l’€L Sr. Canscllcr tl’Bnsenyament. 
Pregunta ai Consell Executin sobre la prohibició de 1’6s 
CIC la llengun catalíwa en el Campus Europcu dcl Medi 
Ambient, formulada p d  Dipiitat I. Sr, hngcl Colom, dc 
1’A. p. dYEE,quem Republicana de Catnlunya meg. 
30521), per tal que sigui resposh oralment en el Ple. 
Esmencs fi1 Projecte de Llei de 1’Esiatut dcl Consumidor, 
presentades per 1’1. Sr. Portavcu del G. p. de Convcrgbrr 
cia i Uni6. 
Soklicitutl de sessi6 informativa davant la Comissi6 de 
Política Culturd, trmesa per 1’1-1, Sr. Conseller d’Enscrt. 
yament. 
Esmenes ai Projecte de Llei de 1’Estatut del Consimidor, 
preseniades per I’€. Sr. Portaveu de I’A. p. tl’Esquerm 
Republicana do Catdunyn. 
Escrit dcesat a l’Oficia1 Major dei Rdament, sollicitant 
reserva dc Sala, prescutat per 1’1. Sr. Portaveu del Grup 
Socialista. 

4.60. Ritgim interior 

CONVOCATbRIA 13E PROVES PER A 
CONTRACTAR UNlA 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
EN I2lkGXM 131E CONTRACTAC16 LABORAL 

TEMPORAL 

~ ~ ~ C R E T A R ~ ~ A R I A - T R A N S C ~ ~ ~ T ~ R ~ O R A  

OFICIALIA MAJOR 

1 d’octub.re de 2991, 
La Mesa del Parlament de Catalunya, en sessi6 tinguda el dia 

ha acordat de fer Ia següent 

CONVOCATORIA 

1. Et Parlament de Catalunya convoca proves per a contrac- 
tar m/a de secretari~~a-tJranscriptor/~ del Parlament de Catalu- 
nya, en r & g h  de contractacid kibmd temporal, per obra o 
servei deteminat, a l’empara dcl que preveu Z’article 2 del 
Reial Decret 2i04/1.984, del 21 de novembre, amb destinaci6 al 
Servei d’oicloria de Comptes i Caixa. 

2. La finalitat del contracte és la realitzaci6 de l’inventari 
dels Mns mobles del Parlament de Catalunya. 

3. La durada de l’esmentat contracte sed la del temps neces- 
sari per la redaIitzaci6 de l’inventari, 

4. L’horari laboral ser& de trenta-set hores i mitja setmanals, 
amb un interval m’nim d’una hora entre el matí i la tarda, i cl 
mes de gener i del 15 de juny al 15 de setembre, amb jornada 
intensiva, de 8 a 15 hores. 
5. La persona proposada signar8 un contracte laboral tempo- 

ral, per obra o servei determinat, que es regir& d’acard amb l’ar- 
ticle 2 del Reial Decret 2104/1984. La remuneraci6 serh de 
197.866 pessetes mensuaIs, que estaran subjectes als dcscomp- 
tes legals que escaiguin. 

6. Podran optar al contractc laborat temprar, les persones 
que compleixin les condicions segiients: 

a) esser espanyol/fi. 
b) Tenir divuit anys complerts i no més de seixanta-cinc. 
c) No estar inhabilitat/ada ni suspbslesa per a l’exercici de la 

funció pública. 
d) No estar separat/ada rnitjanpnnt expedient disciplinari del 

servei dels brgans constitucionals, estatutaris o de les Adminis- 
tracions pljbliques. 

e) No tenir cap malaltia o cap defecte que impedeixin d’exer- 
cir normalment la funci6. 

i )  Tenir el Titol de batxiller, de forma& professional de se- 
gon grau o un d’equivdent. 

g) Coneixer les dues llengiies oficials a Catalunya. 
11) Estar inscit a I’INEM. 
7. Tothom qui reuneix les condicions de la base sisena i vol 

participar en aquestes proves ha de presentar en el Registre cle 
i’oficialia Major del Parlament de Catalunya o pel procediment 
establert en l’article 66 de la Llei de Procediment Administra- 
tiu, fins el dia 21 d’mtubre de 1991,: 

a) Una insthcia segons el model que s’adjunta en 1’Amex I. 
b) El curriculum vitae, on es rdacionamn els mbrits at-legats i 
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al que s’ha d’adjuntar la dmumentació que els acrediti de for- 
ma fefaent. 
8. Finit el termini de presentaci6 d’insthcies, la Direcci6 de 

Personal i de Govern Interior publicar2 la llista d’adrnesos en el 
tauler d’anuncis del Parlament, en la qual hauran de constu el 
nom i els cognoms dels candidats i el número de llur document 
nacional d’identitat. 

9. El Tribunal qualificador seri format. per les penones segünts: 
a) Un Vice-president de la Mesa. 
b) L’O’idor de Comptes. 
c) EI Cap de Personal, Obres, Manteniment i Compres. 
10. Els aspirants han d’incloure en la insthcia els documents 

a yar& es refereix la base 7.b), que seran valorats pel Tribunal 
d’acord amb el barem següent: 
a) TrebaIls realitzats d’administratiuba, 
en tasques de gestió d’inventad 
b) Exprikncia en tramitaci6 de contractes de 
suministrarnent de mobiliari, equip d’oficina i 
Mns inventariables 
c )  Cursos de formació o de perfeccionament en 
tasques administratives seguits en centres 
oficials o en altres fins a 3 punts 

e) Diploma de catal& fins a 3 punts 
Antiguitat en el lloc de treball, ;i ra6 de 0,2 

punts per any fins a 3 punts 
1 1.  A la fase de concurs el Tribunal qualificarh els aspirants i 

els orclenari d’acurd amb la puntuaci6 obtinguda. La qualifica- 
cih es fari pública en el tauler d’ilnuncis del Parlament. Els qui 
hauran obtingut una puntuació igual o superior a 10 passamn a 
la prova mecnnogrhfica. 

12, La prova inecariogrLfica corncnGarh el dia i l’hora que 
s’itliuiiciarh cn el taiilcr tl’anuncis del Parlament, almenys amb 
cinc dies d’antelaci6. S’haurh de realitzar la segiient prova: 

Un redacci6 a rnhquina, en un temps dc 15 minuts, relaciona- 
da amb la clescripció de béns inventariablcs. La puntuaci6 es fa- 
r& d’i a 10 punts. 

13. El Tribunal qualificar& els aspirants i els oxdenwll 
cl’acord amb la punhiació global obtinguda. La qualificació es 
farh prihlica cn el tauler d’anuncis del Parlament. Ser& proposat 
per la cuitractació l’aspirmt que hagi obtingut la rnbxirna ~ I I -  

tuació. Cas que es produeki cap defecte en la docvmentaci6 
prescntada, de manera que no es pugui formalitzar la contracta- 
ci6, o bé que la persona proposada renuiici‘i el lloc de treball, la 
Mesa padrh substituir-lo per la persona que segueixi en d llistra 
ordenada segons Ia puntuació establerta pel Tribunal. 

fins a 5 punts 

fins a 5 punts 

d) Coneixements pdctics d’ jnforrnhtica fins a 3 punts 

14. La plaga pot ésser declarada deserta. 
1.5. La contractació laboral temporal pressuposa el coneixe- 

ment i l’acceptaci6 de la normativa de funcionament que esta- 
bleixen els Estatuts del Rkgim i el Govern Interiors, 
16. En cas que la prsona contractada incompleixi reiterada- 

ment les seves obligacions, el contracte de treball pot ésser res- 
cindit, un cop vist l’infomc de I’O’idor de Comptes i del cap de 
Personal, Obres, Manteniment i Compres. 

ANpllEX I 

MODEL D’INSTANCJA A PRESENTAR 

. . . . . . . .  ‘,.,.,.,.................r.r....,.,..,~...*,.,,..~, 

(nom i cognoms) 

natlnada el dia. .... de. ...................... de .  .... , 

vci/ina de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , que visc aI carrer 
........................... ., núm. ....... ., pis ...... ., 
porta. . . . . . .  tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i que tinc el DNI 

~. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ , .~ . . . * . ,~~ , . . . . .~~ . ) ,  C .  

núm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DECLARO: 

Que reuneixo totes les condicions requerides per la base sise 
na de la cotivocatbria de proves per a contractar un/a secreta- 
rl/bia-transcriptor/a del Parlament de Catalunya en regim de 
contractaci6 laboral temporal, publicada en el niimero 298 del 
Dutlletí Oficial úei Parlament de Catalunya. 

Per aixb, us 

DEMANO: 

D’ésser adm&s/esa a la convocatbrin. 

Barcelona,. . . . . .  de.  . . . . . . . . . . . . . . . .  d e . .  . . . .  

Signatura 

MOLT HONOR4BLE SENYOR PRFSIDEm DEL PARLAMHNT 
DE CATALUNYA 

NOMENAMENT DEL TRIBUNAL 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 1 ct’octubre 
de 1991, d’acord amb la base 9,a) de la convocatbrh de proves 
per a contractar m/a secre~~~a-tsanscriptorlora del Parla- 
ment de Catalunya en &gim de contractacid iaboral temporal, 
ha nomenat 1’1. Sr. Arcadi Calzada, Vice-president Primer del 
Parlament, com a President per al Tribunal que ha de qualificar 
les dites proves. 

Palau del Parlament, 1 cl’octubre de 1991 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 

Palau del Parlament, 1 d’octubrc de 1991 

Isxnnel E. Pitarch 
Oficial Major 
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4.70. Comunicacions dcI Govern 4.95, Rectificacions per error tkcnic 

SOLLICITUD DE COMPAREIXENCA 
DAVANT LA COMISSI6 DE POLfTXCA 

CULTURAL 

PRESENTADA PER L'H. SR. CONSELLER 
D'ENSENYhMENT (Reg. 30523) 

AL PRESIDENT DEL PARlLAMENT 

Molt Honorable Sr. President, 

D'acord amb l'article 138 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, sol.licito la meva comparejxeqa en una sessió de la 
Comissió de Politica Cultural, per tal de donar a conhixer la 
planificaci6 universitAria i de recerca del Govern de la Genera- 
litat. 

Ben cordialment, 

Barcelona, 3 de setembre de 1991 

Josep Laporte i Salas 
EI Conseller d'Ensenyament 

Rectificaci6 al BOPC nim. 295, phg. 20133. 

Resoluciii 227iIU del Parlament de Curalunya, sobre la Re- 
alitzaci6 d' un Estudi de les Perspectivm de Mercat i de Preu de 
J'Avelluner 

On diu: H , . , ,  sobre les Perspectives de Mercat i de Preu de 

Ha de dir; ((..,, sobre la Recaiimcib d'un Estudi de les Pers- 
E'Ave!lanerw 

pectives de Mercut i de Preu de E'Avellaneru 



20252 3WTLLETf 0P;TCIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 298 J 7 d’octubre de 1991 

5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

EncIou tots els documents en tramitació i mmitrtts en el 
període de sessions actual, excepte les preguntes. 

Text originai entrat ai Parlament (corresponent al 
nlimero de registre d’entrada que figura abans de 
cada titol) 
Informe de Ponencia 
Dictamen de la Comissi6 
Text aprovat pel Ple del Parhiment o per la Comissi6 
per delegació d’acpell 
Rebuig del document 
Retirada O decdiment del document 
Control del compliment de resolucions i de mocions 
Coitiplirnent de rcsalucions i de macions 
Acord de compareixeiqa 
Demanda per la qual s’interposa recurs 
Ailegacions que formula. el Parlament 
Sallicitud de Dictamen al Consell Consultiu 
Esmenes presentades PIS Grups 
Sentkncia del ‘l‘ribud Constitucional 
Dictamen del Consell Constiltiu 
Rectificacions per error thcnic 
Acord d’hterposici6 de recurs 
Canvi de t r d t  aci6 
Snbst anciacili 
Xrifornie dc In  Siriclicatlm de Comptes 
Informe del Síndic de Grcuges 

1. ‘X’RAMITACIQNS CLOSIC3 AMI1 ’rEX‘k’ 

1.01. Llcis i altres normes 
1.01.0 I. 1,lcis 
-- 

A P R O V A ~ J  Q C I I L ~ S N S  EN LA FOMMULACI~  

Lici de les Policies Locals. /CYD/, BOYC, ES9, 10328 (O); 
162, 10512 (T); 169, 11122 Cr); 171, 11267 ( ~ e c ~ ) ;  174, 
21420 yr); 180, 11947 crl; 1~3,12099 cr); IM, 1 2 m  (1-1; 
193, 12773 (Rect.); 197,  12960 e); 201, 13410 (T), 13451 
(Rect.); 213, 14134 (T); 223, 14626 (T); 236, 15656 (7’); 
238, 15761 (1’); 2.51, 16903 0); 261, 17512 (1) i E); 263, 
17752 (SDCC:); 271, 18317 (T), 18411 (DCC); 274, 18538 

(Rect.); 289, 19792 (Rect.). 
Cr); USI’C-P, 100 (A); BOPC, 283, 19089 (A); 284, 19252 

1 .XO. Resolucions 

- 1ywolr~ci6 13.31111 del Yurlunient de Cntnlunyn, sobre Polfii- 
cu Tilrt-itnrial (Regs. 18843, 18844, 18845, 18846, 18847, 
18848, 188-51, J8852, 188.55 i 18856). /Ple/. I3OPC, 180, 

12858 (CGRM); 213, 14169 (CKM); 230, 15177 (CRM); 
29 1,19939 (CRM). 

11350 (O); DSPC-I’, 67 (A); BOPC, 182, 12069 (A); 195, 

Sigles de les Comissions parlmcnthries que tramiten o han 
tramitat els textos: 

/COAG/ 

IUW 
/CEF/ 
/CIE/ 
/CARP/ 
/cw Comissi6 cle Política Territorial 
/ c w  Comissi6 de Polirica C u b r a i  
J C W  Comissi6 de Polftica Social 
/CSG/ 
/CW Comissi6 de Reglament 
/CED/ 
/%GI/ Comissi6 de Govern Interior 
/CRT/ 

Comissi6 d’Orgmitzaci6 i Abinistracib de la 
Generalitat i Govern b a t  
Comissí6 de Justícia, Dret i Seguretat Ciritdana 
Comissi6 d’bonomia, Finances i Pressupost 
Comissi6 d’Indústria, Energia, Comtrq i Turisme 
Comissi6 d’Agriailtura, Ramaderia i Pesca 

Comissi6 del Síndic de Greuges 

Comissió de 1’Estatut dels Diputats 

Comissi6 de Control Parlamentari de l’Actuaci6 
de la Corporaci6 Catalana de RMio i 
Televisió i de les Empreses Filials 

/c:sc/ Comissi6 de la Sindicatura de Comptes 
/CCE/ Comissi6 de Seguiment Catdunya-CEE 
/CSIDA/ Comissió d’Estudi sobre la Problemhtica de la SIDA 
/CIW Comissi6 d’Estudi sobre la Igualtat d’Oporhmnirats 

I-Iome-Dona 
/CPBNTN comissi6 d’ Estudi del PENTA 
/ C W  Comissi6 d’Eshildi sobre ies Bosses de Pobresa 
/CSJO/ Comissió de Seguinient dels Jocs Olhpics 

del 1992 
/CPI-I/ Comissi6 ¿i’Estudi sobre el Pla Hidrolbgic 

de les Conques internes de Catalunya 

- Resolucid 1351111 del Parlament de Catulmya, sobre 1’Enrc- 
tirametit dds Pals d’fiiectricitut als Km 8 i 9 de la Carretera 
Conrarcal 243-A. /CPT/. BOPC, 162, i0526 (O); 165,10657 
(T); DSPC-C, 154 (A); ROPC, 186, 12272 (A); 289,19755 
(CRM). 
Re,yolucid 18511-i del Yarlrrmenr de Caialunya, sobm ku EU- 
srj%cacib dels Municipis de Palafiugeli, Begur, Torroella de 
Montgrí, Pals, Regencds, Torrerrt i Mont-rus. /CIE/. BOPC, 

197 (A); BOPC, 238, lS756 {A); 295,20122 {CRM), 
Ke,wiucid 19211II del Purlumenb de Caruluriya, sobre la Pes- 
ca d’Arrossegament Fwtiu n la Badia de Roses. /CARP/. 
BOPC, 215, 14253 (O); 218, 14412 0; 241, 16U62 (T); 
DSPC-C, 205 (A); BOXIC, 248,16484 (A); 289,19753 (CRM). 
Kesolwirl1931111 del Parlammr de Catalunya, sobre k.  Pu- 
líticn Agrdriu de les Comunitats Eiiropees. /CARP/. BOPC, 

205 (A); BOYC, 248,16484 (A); 289,19753 (mM). 
Resoluuib 19SlIII del Parlament de Cutuluraya, sobre una 
Carktpunya de Prevenció i Educacid en rekmió amb Irc Medi- 
caci6 Perillosa per 11 Iu Condircci6. /CE/. BOPC, 203, 
i3508 (O}; 205, 13611 (T); DSPC-C, 207 (A); BOPC, 248, 
16486 (A); 289,19754 (CRM). 

- 

215, 14254 (O); 218, 144.13 (T); 229, 15095 (E); DSPC-C, 

- 

r-- 

234, 15533 (O); 236, 15659 (T); 243, 16177 (e); DSPC-C, 

- 
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Resolucid 2031III del Parlameiit de Cutulutiyu, sobre la 
Creacid d’ un Fons de Partitures d’ Autors Cutuluns destinat 
a la Prornocid Internacionul de in Música Catalana. /CPC/. 
UOPC, 230, i5171 (O); 234, 15537 FI; 241, 16063 (E); 
DSPC-C, 213 (A); BOPC, 258, 17301 (A); 289, 19752 
(CRM). 
Kesolucib 205IIlI úd Pudument de Cataliiiiyu, sobre la 
Convocadbria cada Any $un Acre que cotistuti la Unitat de 
Iu Llengua Catalana. /CPC/. BOPC, 241, 16070 (O); 243, 

17302 (A); 289,19754 ( C M ) .  
Resoíucib 20611’1 del Parlament de Ccrtalunya, sobre la Nor- 
malitzuc i& Lingiiistica a Correus, Tel&gr.u$y i Caixa Postal. 
/CPC/. BOPC, 241, 16070 (O); 243, 16179 (T); 251, 16929 

(CRM). 
Resohció 21 4 i I I  del Parlamenr de Catalutiya, sobre el 
Complimerzt del Pla d’Act~uacr’6 per a la Igualtat Cl’Uportu- 
nttuts per a les Dones en eis Catdlegs de Llocs de Treball 
del Pressupost de /a Generalitat de Catalunya per al 1991. 

22.4 (A); BOPC, 276,18ó49 (A); 289,19754 (CRM). 
Kemlucid 2261111 del Parlament de Cutulunycr, sobre Ea 
Confcccib d’un Projem d’Ajudes u la Renda Agrdriu (PA- 
RA) per al Sector de 1’AvelEun.u. /CAlW/. ROPC, 25 1, 1693 1 
(O); 256, i7224 (T); 261, 17564 (T); 263, 17757 (E); 279, 

ResoIuei6 227IIII del Purlamerit de Cardtinya, sobre la Re- 
alitzucid d’un &tudi de les Perspectives de Mercat i de Preu 
de 1’AveEbner. /CARP/. BOPC, 251, 16932 (O); 256, 17225 

SOPC, 291, 19906 (A); 295, 20133 (Rect.); 248, 20251 
(Rect. ), 
Resolucid 22N1II del Parlument de Cutdrmya, sobre les 
Agressions confiu b Integritar de la Zbrm Humidu de rEm- 
busxament de Terradets. /CARP/. BOPC, 269, 18201 (O); 

Resalucid 22911II del Porlliment de CrJtulutjya, sobre 
I‘ Urienrcrcid Politica General del Comdí Executiu. /He/. 

20214 (A). 
Resolucid 2301III del PurIunient de CutuIunyu, sobre les 
Obres de Remodebcill del Fossar de les Moreres. /CPC/. 
BOPC, 279, 18826 (O); 281, 18991 (T); 293, 20002 (E); 

Resolucih 23llIII del Parlament de Cutaliuzycr, sohre la 
Comrnernorrrcid rlel SO! Anivermri de la Reduccid de L’ Es- 
perit de Catalunya. /CPC/. BOPC, 281, 18992 (O); 289, 

298,20215 (A), 
Resolucib 232iI11 del Pnrhnzent de Catalunya, sobre la Te- 
levisid Privada a Catahnyu. ICPCI. BOPC, 281, 18994 (0); 
289, 19739 (T); 293, 20018 {Rect.); DSPC-C, 246 (A); 
BOPC, 298,20216 (A). 

16178 (T); 251, 16928 (E); DSPC-C, 213 (A); ROPC, 258, 

(E); DSPC-C, 213 (A); BOPC, 258, 17302 (A); 289, 19753 

/CPS/. BQPC, 251, 16934 (a>; 256, 17226 <i-); DSPC-c, 

18822 (T); DSPC-C, 243 (A); BOYC, 291,19906 (A). 

(T); 261, 17565 (T); 279, 18823 (T); DSPC-C, 243 (A); 

274,18555 (T); DSPC-C, 243 (A); ROPC, 291 , 19907 (A). 

13OPC, 298, 20221 (O); DSPC-I‘, 104 (A); BOPC, 298, 

DSPC-C, 246 (A); BOPC, 298,20215 (A}. 

19738 (T); 293, 20017 (Rect.); DSPC-C, 246 (A); BOPC, 

1.15. Mocions 

- Moci6 601III del Parlament de Catalunya, sobre Irr Poiftica 
d’fabitcltge. BOPC, 279, 18829 (O); 281, 18996 (E); 
DSPC-P, 101 (A); BOPC, 283, 19102 (A); 289, i9752 
(CCKM). 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER ItEBUIC, 
KE’I’IlllAI3r1, CANVI 0 DECAiM1I:N‘S 
2.10. Projectes i propostes de resoirrci6 
2.10.35. Proposicions 
rcsoluciri 

dc Ilei i altres propostes dc 

26850 

2685 1 

26863 

27064. 

28042 

28394 

28467 

28511 

2985 i 
i 29907 

30139 

Proposicid no de Llei sobre I‘slylicacid del Reial Decret 
2211991, del 18 de Gener, relatiu al Cessament Anticipat de 
/‘Activitat Agrdriu. /CARP/. BOPC, 251, 16930 (O); 256, 
17223 (T); 261,17563 (T); 263,17756 (E); 279,18821 (T); 

Proposicid 110 de Llei sobre el Desenvolupament de I‘Article 
18 de la Llei 913985, dei 24 de Maig, de Modernitzacit5 de 
L’Etnpresa Familiar Agrdria. /CARP/. BOPC, 2S 1, 16931 

C, 243 (RI; BOPC, 291,19908 (R). 
Proposicib no de Llei sobre Ics Mesures u prendre per 1’IN- 
CAVI pel que fa ai Control deh Vins. /CARP/. HQPC, 251, 
16933 (O); 256,17225 (T); 261,17566 (T); 279,18823 (T); 

Proposicid no de Llei sobre la Denegacib ,$Ajuts del Reial 
Decret 42511985 als Ramaders del Sector Porcí, /CAUP/. 
BOPC, 253, 17072 (O); 256, i7227 (T); 279, i8824 (T); 

Proposici6 no de Llei sobre la Imnportacib de Porcs proce- 
dent,v de les Zones uftetades per la Mddt iu  coneguda cum 
/Idvortume?zt Blauw. /CAKP/. ROPC, 269, 18202 (O); 274, 
f 8556 (T); DSPC-C, 2,43 (R); BOPC, 291,19909 (n). 

Proposr’cib tto de Llei sobre les Empreses b Maquinista Te- 
rrem-e y Marít im,  SA, i Meinfem. ICPSl. BOPC, 274, 

20073 (RD). 
Propsicib no de Llei solrre el Piu Industrial del Grup Em- 
presuriul GEC-ALSTHOM. /CPS/. ROPC, 276, 18666 

20073 (R). 
Prrposicid no de Llei sobre el Pla d’Actuucid Empresarial 
de les Emnpreses La Maquinistu Terrestre y Marítim, SA, 
ApLicaciories Témicas Idwtriales, SA, i Meúiterrdneu de 
Iduatrias del Ferrocurd, SA. /CPS/. BOPC, 279, 18826 
{O}; 281 , 18991 (T); DSPC-C, 245 (RD); BOPC, 295,20073 
(RD). 

DSE’C-C, 243 (RI; ROPC, 291,19908 (R). 

(O); 256,17224 {T); 261,17S64 {T); 279,18822 (T); DSPC- 

DSYC-C, 243 (RD); BOPC, 291,19909 (RD). 

DSPC-C, 243 (R); BOPC, 291,19909 (R). 

18557 (01; 27~ ,18666 n); DSPC-C, 245 (RD); mrc, 295, 

(O); 279, 18825 (T); DSFC-C, 245 (RI; ROYC, 295, 

Proposicib no de Llei sobre el Dret d Ús PlSblic del Diccio- 
nari General de la Elengin Catdana. /CPC/. n O K ,  286, 

246 (RD); BOPC, 298,20217 (RD). 
Proposiei& no de Llei de Trun,$erdncia a la Generalitur de 
Catalunya dels Serveis de Viutgers yue RENFE prestu de 
Forma fntegru a Catalunya. /UT/. ROPC, 289, i9744 (O); 
281,19927 (T); 293,20018 (Rect.); 295,213074 (RD). 

19428 (O); 289, 19740 fl); 293, 2 0 1 8  (Re&.); DSPC-C, 
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3, ?'RAMI'SACIOIS EN CURS 
3.01. Projectes i proposicions dc Ilci i 
altres projcctcs de ntirmcs 
3.01 .OI. Projectes dc llci 

i6103 

24769 
i 24804 

26968 

27583 
i 27633 

27809 

2805 1 

28209 

2844.8 

28500 

28637 

28638 

28 63 9 

28854 

Projecte de Liei del Rtgirn Jiirídi'c Intern de les Urbanitza- 
cims Privudcx. /CJp/. DOPG, 138,8862 (O}; 143,9231 (T); 
150,9íi59 (T); 152,9732 (T), 9755 (Rect.); 159, 10327 (T), 
i0420 (Rect.); 162, 10511 (T); 165, 10652 (E); 178, 11753 
cr); 195, 12836 (T); 203, 13494 (T); 213, 14134 IT); 223, 
14626 cr); z3~ ,15656  cr); m , m 0 3  (T); m , i ~ 3 0 3  (T); 
267,13009 (T); 274,18538 (T); 295,20075 (T). 

Projecbe de Llei de Mubualituts de Previsi6 Social de Catalu- 
nya. /(Ja/. BOPC, 231, 15516 (O); 236, 15657 (T); 243, 

258, 17340 (T), 17359 mect.); 261, 17552 (T); 263, 17752 

Projecte de Llei de PH(¿bitqe- /CJT/. BOPC, 251, 1691 6 
(O); 256, 17222 (T); 261, 17553 (T); 267, 18009 (T); 269, 
18189 (T); 274, 18539 (T); 279,18801 (T); 281, 18983 ('i'); 
283,1911 1 (E), 19125 (T). 

16x75 (T); 247,16469 (T); 251,1~914 p); 256,17222 rrj; 

(E); 281,18982 (T); 295,2007s cr). 

Projecte de Llei de Promocih de I'Accessibilitut i de Supres- 
sib de Burreres Arquitectdriiques. ICPSJ. BOPC, 261, i7553 
(O); 263, 17753 ('i'); 269, 18190 (T); 274, 18539 (T); 276, 
18651 (T); 279, 18801. {T); 284, 19190 (E); 295, 20076 
(1'). 
Projecte de Llei sobre Icl Creació de la Reserva Nmioilal de 

C a p  de Hmurnort (Cowurqim dei Pullars Jumd i del Pa- 
llurs Sohird). Em/. BQl'C, 265, 17856 (O); 269, 18190 

20076 (PI; 297,20200 (T, D i 15). 
Projecte de Llei de Modificaci6 de Iu Llei 18/1985, de 23 de 
Juliol, de Cumlwes Prof'essionuls Agrdries. /CARP/. S QPC, 
2Gc),18191 (O); 274,18540 (7'); 281,13984 (T); 289, i9714 
(T); 291,19910 (E); 297,20206 (T, P, U i E$. 
Projecte úe Codi de Successioris per Caiisa de Mor.[ en el 
ilr.et Civil de Catalunya. /Ull/, BOPC, 271, 18317 (O); 
274, 18540 (T); 279, 18802 (Rect.); 281, 18985 ('I?); 289, 
19714 (T); 291,19910 (T); 295,20080 {T). 
Projecre de Llei pel qual es crea E'lnstitut Cutuld del Voiun- 
furiut. /CPS/. UOPC, 276, 18652 (0); 279, 18804 (T); 289, 

Projecte de I& de Reforma: de la .lunru de Scfnejament. 
/ClT/. BOPC, 276, 18655 (O); 279, 18804 (T); 281, 18985 
(7'); 289, 19715 (T); 293,20001 (E); 298,20218 (T). 
Projecte de Llei de Guranties Posse,wdries sobre Cosu Mo- 
ble. /CJD/. BQPC, 279, 18805 (O); 281, 18986 u); 293, 
20001 (T); 298,20218 (T). 
Projecte de Lici de l'li'st~iti~t del Consumidor. /CE/. ROPC, 
279, 18809 (O); 281, 18986 (T); 289, i9792 (Rect.); 291, 
1991 I (r); 295,20080 (E). 
Projecte de Llei de Corners: Interior. /CE/, 13OPC, 279, 
18815 (O); 281, 18986 (T); 289, i9792 (Rect.); 291, 19912 

Projecte de Llei de ZZ;cm,$erdncilr de Corrpct&ncies de les 
DEjlutucions Provirictu1.r u I u  Geriewlitat de Catuhyn i als 
Coiisells Comroals en Mutdriu de Serveis i Assist2nciu So- 

(I-); 276, 18652 cr); 281, m.183 (E); 283, IWG (T); 295, 

19715 cr); wi, 1991 i (T). 

cri; 295,20085 (r3). 

28855 

28865 
i 29909 

297 i 7 
i 29386 

29732 
i 29785 

29766 
i 29861 

29767 
i 29861 

2986s 

30082 

30083 

30482 

ciul. /COAGf. BQPC, 283,19126 (O); 289,19716 (T); 293, 
20017 (Rect.); 295,20088 (T). 
Projecte de Llei sobre Mesures de Prorecci6 dels Menor,s 
Desemparats i de E'AdopcicS. /CJD/. BOPC, 283, 19128 (O); 
286,19509 (Rect.); 289,19716 (113; 293,20017 (Rect.); 295, 
20089 (T). 

Frojecte de Llei de Reforma de la I;llmcid Pública de la Ge- 
neralitat de Catalunya. ICOAGI. BOPC, 203, 19136 (O>; 
289,19716 u>; 293,20017 (Rect.}; 295,20089 (T), 

Projecte de Llei d' Ordemcid FarmacPuticu dc Catalunya. 
/CPS/. BOPC, 284, 19208 (O); 289, 197i7 (T); 293,20017 
(Rect.); 298,20219 (T). 

Projtcte de Llei de Creacid de i'llrganismc Autdmm Institut 
Catuld de Seguretat Vihriu. f íYD/ .  BOPC, 284, i9218 (O); 
289,19718 p); 293,20017 (Rect,); 298,20219 (T). 

Projecte de Llei de lu Tuteiu i Institucions Tutelmr. ICrD/. 
BOPC, 286, 19410 (O); 289,19718 (T); 293,20017 (Rect.); 
298,20220 (T). 

Projecte de Llei de Modificacid de la Compiiacid en Mat2riu 
de Vendu a Carra de Grhciu. /CrD/. BOPC, 286,19420 (O); 
289, 19718 (T); 293,20017 (Rect,); 298,20220 (T). 
Projecte de Llei de Transferdncies de Cornpethies de les 
Diputacions Provincials a la Generalitat de Catalunya en 
M d r i u  Agrclriu i Forestal. ICOAGI. BOPC, 286, 1%22 
(O}; 289,19719 (7'); 293,200i7 (Kect.); 295,20090 (T). 
Projecte de Llei de Dekgacid en el Govern de Iu Generalitut 
per fer la Refosa del Te~d de la Cumpilaciú dei Dret Civil de 
Cntalunycl umb diver,ws Lleis Posteriors. fCJD/. BOPC, 289, 
19719 (O); 291,19912 (T); 293,20018 (Rect.). 

Projecte de Llei del Pla Estudí& de Ccrtulunya 1992-1895. 
/CEF/. BOPC, 289, 19720 (O); 291, 19913 (T); 293,20018 
(Rect.). 
Projecte de Llei de T u e s  i Preus Públics de ia Gencrulitat 
de Catalunya /CEF/. BOPC, 295, 29090 (O$; 298, 20221 
u+>. 

3.01.02. Proposicions de llei 

Proposicions de Llei a qut es* refereixen les Disposicions 
Addicionul,q Primeru i Segona de Iu Llei 511987, del 4 
d'Abrii, del RLgim Provisional de les Competdncies de les 
Dljlutucions Provinciu1,Y. BOPC, 21, 1310 (I'}. 

Addicionuls Primera i Segona úe la Llei 511987, del 4 
d'abrii, del Rdgirn Provisiom1 de les Compethies  de les 
Diputacions Provisionals. BOPC, 26,1775 (T). 
Proposicid de Llei sobre la fl'tularitur de les Compet2ncies 
de Carreteres a Catali~tzya. BOPC, 1 XO, 7059 (O}. 
Proposic fd de Llei sobre la Cremi6 d' ur8 Registre d'litteres- 
sos dels Alts Cdrrecs del Govern de la Generalitat. BOPC, 
150,9660 (O). 
Proposicid de Ltei d'litcompdbiiiruts deis Alts Cdrrecs dei 
Covem de Ia Generalitat, BOPC, 150,9662 (O). 

- Proposicions de Llei CI q u t  es refereixen les Disposiciorts 

i2494 

i 693 8 

I6939 
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21 177 

I 

23761 

- 

29810 

30361 

30454 

Proposicid de Llei d'Ampliació dels Límits del Parc Nacio- 
nal d'Aigidestortes i Esrmy de Sant Maurici. BOPC, 203, 
13501 (O). 
Proposicid de Llei de IQ Bandera de Cataliinya. BOPC, 213, 
14154 (T); 243,16175 (T); 251,16926 (T). 
Proposicid de Llei de ModJj"icaci6 de la Llei 1 OI1 983, del 30 
de Maig, de Creació de l'Ens Plibiic Corporucid Catahnu 
de Rddio i Televisi6 i de Regulacid dels Serveis de Radiodi- 
fisi6 i Televisi6 de la Generalitat de Catalunya. BOPC, 234, 
15533 (O). 
Proposicid de Llei sobre la Iniciativa Legislativa Popular. 
BQPC, 261,17559 (T); 281,18987 (T). 
Proposicib de Llei de Cremi6 del Servei de Meqjadm-s Es- 
colars dependent del Departament d'Ensenyament. BOPC, 
206, i9423 (O>. 
Proposici6 de Llei Reguladora dei Dret  al,^ Serveis Socials. 
BOPC, 292 , 19413 (O). 
Propusicid de Lici sobre el Control de la Qualitat de Ics 
Obres, la Competdncia de les qwls ks de la Generalitat de 
Catalunya. BOPC, 295,201 18 (O). 

3.10. Projectes i propostes dc resohici6 
3.10.15, Propostes dc resolució subsegüents 
al control de la legislació delegada 

20224 Procediment relatiu al Control del Decret Legislatiu 1 I1 990, 
de 12 de juliol, pel qilal s'lrprovu la Refosa dels Textos Le- 
gals Vigents a Caralunya en Mut&ria Urbanística. /ClT/. 
BOPC, 193, 12715; 195, 12846 (T); 205, 13607 (T); 241, 
16059 (T); 276,18662 (P); 284,19221 {D i E). 

3,10,25, Propostes de resoluci6 subsegüents 
a un pla o comunitat del Govern 

21002 

21949 

Procediment relatiu a I'Aicord del Govern perqut? el Parla- 
ment es prununcil sobrc la Transferdncia de la Piscina Sant 
Jordi, de la Diputuaci6 de Barcelona. /CPT/. BOPC, 205, 
13607 e>; 210, 13860 (T); 213, 14154 (T); 241, 16060 (T); 
276,18664 (P). 
Procediment rctatiu a I"Acord del Govern per@ el Parla- 
ment es pronuncii'sobre el Trasphs de Recursos de les Dipu- 
tacions a la Generalitat en Mat2ria &Esports. BOPC, 215, 
14248 (T); 218, 14409 (T); 243, 16176 (T); 253, 17070 (T>; 
265,17861 (T); 271, i8372 (T); 283,19150 (T); 291,19922 
VI. 

3.10.30. Propos tes de resoluci6 subsegijents 
als informes de la Sindicatura de Comptes 

29966 Procedhent relatiu a ¡'Informe de Fiscalitzucib SCF-OI 
C191, sobre el Fons de Compensacid Interterritorial, 1989. 
/CSC/. BOPC, 291,19423 (T). 

3.10.35. Proposicions no de Llci i altres 
propostes de resohi6 

1598 

1600 
i 161Sb 

1602 

1725 

3394 

27115 

28207 

28473 

28666 

28758 

Proposici6 no de Llei sobre la Regulacid de la Regi6 I. 
/COAG/. BOPC, 17, 800 (O); 20, 1239 0; 21, 1312 e); 
22, 1444 (T); 24, 1555 (Rect.); 46,3021 u); 58,3683 (T); 
65,4067 (T); 84,5567 (T); 98,63 18 (T); 1 15,7419 (T); 122, 
7886 (T); 138,8873 (T); 152,9735 (T); 162,10521 (T); 178, 
11756 (T); 190,12561 (T); 201, 13431 (T); 208,13732 (T); 
221,14663 (T); 229-Annex, 15151 (T); 245' 16346 0; 261, 
17560 (T); 271,18374 ('I'); 274,18551 (T); 291,19923 (T). 

Proposiciú no de Llei sobre la Divisió de Catalunya en Re- 
gions. /COAG/. ROPC, 17,802 (O); 20,1240 (T); 21, 13 12 
(T); 22,1444 (T); 26,1777 (E); 46,3022 (T); 58,3684 (T); 
65,4067 (T); 84,5567 (T); 98,6319 (T); 115,7420 (T); 122, 
7886 (T); 138,8874 (T); 152,9735 (T); 162,10522 (T); 178, 
11756 (T); 190,12562 (T); 201, i3431 (T); 208, 13733 (T); 

17560 (T); 271,18375 (T); 274,18551 (T); 291,19924 (T). 
Proposicib no de Llei sobre el Compliment de les Lleis d' Or- 
denacid del Territori, /COAG/. BQPC, 17, 803 {O); 20, 
1241 (T); 21, i313 (T); 22, 1445 (T}; 24, 1555 (Rect.); 26, 
1776 (E); 46,3023 ('I?); 33,3685 (T); 65,4068 (T); 84,5568 
(T); 98, 6319 (T); 115,7420 ("I'}; 122,7887 (T); 138,8874 
(T); 152, 9736 (T); 162, 10522 (T); 178, i1757 (T); 190, 
12562 e); 201,13431 (T); 208,13733 (T); 221, 14665 u); 
18375 (T); 274,18552 (T); 291,19925 0. 
Proposició no de Llei sobre el Traspds de Determinades 
Compethcies i Recursos Econdmics a les Comarques. 
/COAG/. BOPC, 19, 1114 (O); 20, 1241 (T); 21, 1313 (T) i 
1357 (Rect.); 22, 1445 (T); 24, 1555 (Rect.); 46, 3024 fl); 
58,3635 (T); 65,4068 (T); 84,5568 ('I']; 98,6320 (T); 115, 
7421 (T); 122,7887 (T); 138,8875 (T); 152,9736 (T); 162, 
10522 (T); 178, 11757 (T); 190, 12563 (T); 201,13432 (T); 
208,13734 0; 221,14&55 m; Z ! ! % h ,  15152 0; 245,16348 
m; 261,17561 (r3; 271,18376 m; 274,18552 0; 291 , 1W m. 
Prnposicid no de Llei sobre 1'Acch dels Parcers de Monta- 
gut a la Propietat de iees Terres que conreen. /CARP/. 
BOPC, 36, 2606 {O i T); 41, 2802 (T); 43, 2921 (T); 46, 
3026 (T). 
Proposicid HQ de Llei sobre ¡'Arranjament i el ReforG del 
Ferm de la Carretera Comarcal B-231. /CpT/. BOPC, 256, 
i7228 {O); 258,17345 (T); 265,17862 (E). 
Proposiei6 no de Llei sobre els Ajuts a Fons Perdut per a EU 
Rehabilitacib $'Habitatges. /CPT/. BOPC, 271, 18382 (O); 
274,18556 (T). 
Proposicib no de Llei sobre la Modificaci6 del Plcr d'ihten- 
si6 del Gas N m m l  a les Poblacions de I'Eix del Cardener 
fins a Solsona. /CIE/. BOPC, 276, 18667 (O}; 279, 18825 
(T); 291,19926 (E). 
Proposicid no de Llei sobre la Realitzacid Urgent del NOM 
T r q a t  de les Carreseres C-244 i C-241 en el Tram que 
uneix Vilafranca-I~ual~d~-Manresu. /CpT/. BOPC, 281, 
i8992 (O); 289,19738 (T); 293,20017 (Rect,). 
Pr~posicid no de Llei sobre Iu Millora dels Canals de Ilis- 
tribuci6 de la Premsa en Catald, ICPCI. BOPC, 281, 18993 
(O); 289,19739 (T); 293,20017 (Rect.); 295,201 19 (T). 

221,14664 (T); 229-Ame~, l5lSl (T); 245,16347 ("13; 261, 

229-Annexj 15152 (T); 245,16347 ('I'); 261,17561 (T); 271, 
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28804 

28857 

2963 1 

29953 

29972 

29973 

30140 

30141 

30175 

30313 

30329 

30330 

30343 

30347 

30349 

30375 

30420 

3043 I 

Proposició no de Llei sobre I'Qhjeccr'b úe Conscidnciu So- 
brevinguda. /cSD/. BOPC, 283, 19151 (O); 289, 19339 (T); 
293,20018 (Rect.). 
Proposició no de Llei sobre ei Purc Nutural del Delm de 
l'Ebre. /CFT/. BOPC, 283, 19152 (O); 289,19740 (T); 293, 
20018 (Rect.). 
Proposiciú 110 de Llei sobre el Transvasament &Aigües de 
I'Ebre. /Cm% BOPC, 284,19224 (O); 289,19740 (T); 293, 
20018 (Rect.). 
Propusicib no de Llei sobre la Millora de IR Qualitat Arn- 
hientul del Litoral. /CITI. BOPC, 289, 19741 (O); 291, 
19926 (T); 293,20018 (Rect.). 
Propclsiciú no de Llei sobre la Neteju de les Voreres de les 
Llnies F2rries. /CM/. BOPC, 289, 19743 (O); 291, 19927 
0); 293,200i8 (Rect.). 
Proposiei6 no de Llei sobre els Descomptes en els Peur,ges 
del Trcmsport PlibIic u les Autopims Catalanes. ICPT/. 
BOPC, 289, i9743 (O); 291,19927 (T); 293,20018 (Rect.). 
Proposiei6 no de Llei per la qual s'encotwiu a Iu Sindicar- 
tura de Comptes I' Anhlisi de les Subvencions atorgudes pel 
Deparsament de Benestur Sociul durant els Anys 1989 i 
1990. /CSC/. BOPC, 289, 19745 (O); 291, 19928 (T); 293, 
20018 (Rect.), 
Prrqosicib 110 de Llei sobre la Difisid del Coneixement dels 
Límits Territorials de Caralunyu. /CpTI. BOPC, 289, 19746 
(O>; 291,19928 (T); 293,2001 8 (Rect.), 
Proposicici no de Llei sobre el Suport (1 la Programcid en 
CataM de Rddio Nacional i Televisi6 Espanyola. ICPCI. 
BQPC, 289, 19746 (O); 291, 19928 (T); 293, 20018 
(Rect.). 
Proposici6 no de Liei sobre el Manteniment de E'Emprtxa 
Ybgra. ICPSI. 33QPC, 291,19920 (O); 298,20228 (I'). 
Propsicid no de Lki sobre EU Implanruciú de Pannells h- 
formatius de Zona Vinícola als l'rrrms Empordd-Costa Bra- 
va de l'Aiutopibrta A-7. ICPTI. BOPC, 291, 19929 (O); 298, 
20228 (T). 
Proposicid no de Liei sobr,? iu Reditzucih úc les obres de 
Milluru de in C;rrrt.tera Comarcd 243 A. ICPTI. ROPC, 
291, i 9930 (O); 298,20229 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Substitucib de les Plaques en 
els Vehicles amb Mumlcrciu de Girom i Lleidu. ICIEI. 
BOPC, 291,19930 (O); 298,20229 (T). 
Prqmsicid no de Llei sobre la Inregwcid dels Serveis Espe- 
cials i Ordinaris d' Vrg2ncie.r a h  Equips d'Amcid Prim& 
ria. ICPSI. BOPC, 291,19931 (O); 298,20229 (I'). 
Yropmicid no de Llei per la qual dencomana a la Siridica- 
tura de Comptes rAitdli,yi de les Subvencions atorgades pel  
Departament de Benwtltr Sociul durant els Anys 1989 i 
1990. ICSGI. SQPC, 291,19932 (O); 298,20230 (T). 
Proposició no de Llei sobre la Redaccid del Progrum 
&Ohres Hidrduliques. ICYTl. BOPC, 293, 20002 (o); 298, 
20230 (T). 
Proposició xin de Llei sobre la Puhlicacib de iu Relació de 
Llocs de Treliall de I'Administmci(i de la Generalitat reser- 
vat~  u1 YersmaE Laboral. ICOAGI. ROPC, 293, 20003 (O); 
298,20230 (T). 
Proposicib no de Llei sobre la Crtwcid de les Universitats 
de Girunu, Lleida i Turrqmiu-Rerfs. /CPCl, BOPC, 293, 
20003 (O); 298,2023 I (T). 

30487 

30633 

30634 

30635 

30636 

30652 

30657 

30672 

30673 

30674 

30675 

30680 

Proposicid no de  Llei sobre tr Transfer2ncia a Iu Generuli- 
tut de Catulunya de la Compethciu de Gestió i Planificacid 
dels Servei,y de Viatgers que RENFE prestu de Forma h e -  
gra a Catalunya. ICPTI. BOPC, 295,20120 (O); 298,20231 
(T). 
Proposicid no de Llei sobre la Reurdenacid de iu Formucid 
Professional Ucupacional. ROPC, 298,20232 (O), 
Proposicid no de Llei sobre I'Aplicacih de ka LOGSE a Ca- 
talunya. BOPC, 298,20232 (O). 
Proposicid no de Llei sobre la Realització d'un Plu d'Habi- 
tutge. BOPC, 298,20233 (O). 
Proposicid no de LIei sobre tu Realitzacib d'un Pla d'Apli- 
cacid de la LOGSE a Cutalurtya. BOPC, 248,20233 (O). 
Proposició no de Llei sobre la Realirzacid d'un Pla d'Actuu- 
cid Global per a ia Comarca de les Garrigues. BOPC, 290, 
20234 (O). 
Proposicib no de Llei sobre la Potmciuci6 d' Estublimerirs 
Públics No Subministradors de Begudes Alcohdliques. 
BOPC, 298,20234 (O). 
Propodcih no de Llei sobre la Simpl#cucib de I'Administra- 
cib que incideix en la Gmtih i el Control de les Activitim Er- 
ttwctives. BOPC, 298,20235 {O), 
Proposicid RO de Llei sobre i 'Estdi d'Avaluacid d'lmpacte 
Ambiental de les Activitats Extractives. ROPC, 298, 20235 
(0). 
Proposici6 no de Lki sobre el Desenvolupament de les Iliss- 
posicions Finuls Segona i Tercera de iu Llei 1211981, de 24 
de desembre, per la qual s'estableixen Normes Addicionals 
de Proteccib dels Espais &Especial Inter2s Natural Afectats 
per Activitats Fdtructives. BOPC, 298,20236 (O). 
Proposiciú no de Liei sobre la Disposiciú Addicioml de In 
Llei 1211981, de 24 de desembre, per la qual s'estubleixen 
Normes Addicionals de Proteccid dels E,vpais d' Especial In- 
t e d s  Nutural Afecrats per Activituts &tractives. B OPC, 298, 
20237 (O). 
Proposiei& no de Llei sobre les Comunicacions a la Comar- 
cu del RipolEks. BOPC, 298,20237 (O). 

3.10.40. Projectcs i propostes de resoIuci6 
cl'actuaci6 clavant les C0lrt.s Geaerals 

i 643 Projecte de Resolucid per la qual s'acordu de presentar a la 
Mesa del Congrks dels D@utur,r la Proposici6 de Llei Ur@- 
nica per la qual es úhw Compliment a lu Disposicid Addi- 
cional Primeru de ln Llei 511987, del 4 &Abril, del Rdgim 
Provisional de les Compethies  de les Iliputaacions Provin- 
cials, /COAG/. BOPC, 19,1121 (O); 21,1319 (T); 46,3029 
(T); 58,3691 (T); 65,4074 (T); 84,5574 (T); 98,6327 (T); 
108,6916 (T); 117,7687 (T); 135,8742 (T); 143,9251 (T); 
150, 9677 (T); 165, 10663 u); 178, 11766 (T); 190, 12565 
("1; 201, 13442 (T); 208, 13741 (T); 221, 14672 (T); 230, 
15173 (T); 245,16352 (T); 261, 17569 (T); 271,18383 (T); 
274,18557 (T); 291,19932 (T). 
Proposta de Resolitcid per la qual s'acordcr de presentar u 
la Mesa del CongrGs dels Diputats la Proposicid de Llei de 
Modificaci6 de I'Articíe 37.2 de la Llei de I'EstQt 8180, del 
10 de Murg, de I'Estutut dels Treballudors. BOPC, 106, 
6824 (O). 

12í33 



BUTLLETÍ OFICIAL. DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 298 / 7 d'octubre de 1991 20257 

i431 1 Proposta de Resolucid per la qual s'acurda de presentur a 
la Mesa del Congrbs dels Diputats la Proposicid de Llei de 
Modificaci6 de l'rlrticie 37.2 de la Llei de ¡'Estat 811980, del 
i0 de MarG, de I'Estatut dels Treballadors, per a la Modifi. 
caci6 del Rtgirn de Festes. BOPC, 130,8397 (O). 
Proposta de Resolucid per la qual s'acorda de presentar a 
la Mesa del Congrks dels Diputats Iu Proposicid de Llei de 
Prohibicid de la Publicitat del JOC a Tot el Territori Estural. 
BOPC, 283,19153 (O). 

28805 

3.15. Mocions su bsegiients a interpeHaciens 

28821 

28822 

28824 

28839 

28840 

28841 

23842 

28843 

28847 

Mocid subsegiient a la intespellucid al Consell Executiu SQ- 

bre Iu Polltica General en Matdria d'Educnció d'Adulrs per 
al Curs 1991-1992. BOPC, 283,19153 (O).  
Moci6 subsegüent a iu interpetlacid al Consell Executiu so- 
bre ia Política Generul de Subvencions del Deparmment de 
Benestar Social, BOPC, 286,19429 (O). 
Moció subsegüent a la interpetlació al Consell Executiu so- 
bre la Política General del Medi Natural. BOPC, 203, 
19154 (O). 
Mocfd subsegüent a la interpetimid al Consell Executiu so- 
bre la Política General de Subvencions del Deparfument de 
Benestar Social. BOPC, 286,19430 (O). 
Moció subsegüent a la interpetlació ai Consell Executiu SO- 

bre la Sinistralitat Laboral. BOPC, 283, i9154 (O). 
Mocid subsegüent a la interpe/iació al Consell Executiu so- 
bre el Sector de la Fruita Seca. BQPC, 283,19155 (O). 
Moció subsegüent a la intespetlucid ai Consell Executiu so- 
bre I'lmpacte Ambiewul del Turisme, BOPC, 283, i9155 (U). 
Macid subsegüent a la intevpetlació ui Consell Executiu so- 
bre la Polftica de Conservucid i Gestió del Putrimoni Nutu- 
ral. BOPC, 283,19156 (O). 
Mocid subsegüent a la inberpeklacid al Consell Executiu so- 
bre la Política de Putrimoni Histdrico-Cultural del Govern 
de la Generalitat. BOPC, 283, 19156 (O). 

3.20. Xnterpellacions 

27605 

27908 

28016 

28044 
i 28173 

28665 

28861 

Interpdlacid al Consell Executiu sobre la polltica general 
de normalització lingüística. BOPC, 261, 17575 (O); 283, 
19157 (T). 
Interpdlacid al Consell Executiu sobre i'actuai bloqueig del 
pro& de tranqterdncies de I'Adminimucid de E'Estat a la 
Generalitat de Catalunya. BOPC, 267, 18014 (O); 283, 
19157 (T). 
Intwpellució al Cunseil Executiu sobre la política del desen- 
volupament autondmic i la seva relucid amb el Govern de 
I'Esta?. BOPC, 267,18015 (O); 283,19157 (T). 

Interpetlació u1 Consell Executiu sobre la política de forma- 
ció d'aduits, BOPC, 271,18384 (O); 283, 19157 (T). 
Interpellacid al Consell Executiu sobre la posada en funcio- 
nament dels organismes de direcciú i participacid del Servei 
Ccrtald de la Saiut. BOPC, 281, 18997 (O); 283,19157 (T). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la contaminacid deis 
rius, BOPC, 283,19157 (O).  

29954 

29955 

29958 

29959 

30118 

30350 

3035 1 

30353 

30354 

30429 

30430 

30585 

30586 

30676 

30678 

30679 

Interpetlació ai Consell Executiu sobre irr pollrica genmul 
de sdl residencial. BOPC, 289,19747 (O). 
Inrerpetiucid al Consell Executiu sobre b política general 
del treballpenitenciuri. BQPC, 298,20238 (O). 
Jnterpetlaacib al Consell Executiu sobre el futur i el progrés 
de la indúswia cataiuirna. BOPC, 289,19747 (O). 
Interpellacid al Consell Executiu sobre la participacid pli- 
blica en empreses industrials catalanes. ROPC, 289, 19748 

Interpehcid ai  Consell Executiu sobre la reconversiú vinl- 
cola. BQPC, 289,19748 (O) .  
Interpeilmid al Consell Executiu sobre Iu política general 
de concessi6 de freqiihcies #emissores de rddio. BOPC, 
291,19933 (O). 
Interpetiacid al Consell Executiu sobre la gestió de les acii- 
vitars extractives a cel obert. BOPC, 291, 19934 (O). 
htterpetlacid d Consell Executiu sobre la poltticu general 
de progrumcib universitdria. ROPC, 291. I 19934 (O). 
Interpetlaci& al Consell Executiu sobre la política general 
de íafuneidpriblica. BOPC, 291,19935 (O). 
Interpetiacid al Consell Executiu sobre l'ensenyament de r2- 
girn especial. BOPC, 293,20004 (O).  
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la polbrica general 
d'educaci6 infantil. BOPC, 293,20005 (O). 
Interpe!iaci6 al Consell Executiu sobre la forrnacid profes- 
sional O C U ~ U C ~ Q M ~ .  BOPC, 298,20239 (O). 
I-nterpetlacib al ConseEi Executiu sobre I'aplicacib de la re- 
forma educativa en l'etapa d'educacid infantil. BOPC, 298, 
20239 (O). 
Interpetlucid ai Consell Executiu sobre la situacid de¡ sector 
vitivinícola. BUPC, 298,20239 (O). 
Interpetlacib al Consell Executiu sobre la polfrica general 
de seguretat vidriu. BOPC, 298,20240 (O). 
Inrerpettacid al Consell FAecutiu sobre la política general 
de regutucid normativu de /Iensenyarnent. BOPC, 298, 
20240 (O)+ 

(0). 

3.30. Altres tramitacions 
3.30.04. Procediments relatius als informes del 
Síndic de Greuges 

23627 Procediment relatiu a I'lnforme sobre els Dipdsits Munici- 
pdr de Detinguts a Catalunya: entre la Imprevisid i 1'0mis- 
si6. ROPC, 233, 15407 (ISG); 234,15543 (T). 

3.30.05, Procediments davant el Tribunat 
Constitucional 

- Recurs d' inconstitucionulitut interposat pel Govern de 3'Es- 
tat contra la Llei de Pesca Muririma de Catalunya. BOPC, 
144113, 6975 {AC); 147/Ii, 7118 (ALFP); 158/n', 7528 
(ALFP). 
Recurs d' inconstitucionalitat interposat pel Parlament con- 
fra la i k y  1311986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina- 
ción General de la Investigación Cientlfica y Técnicu 
(Resolucid 86/11: BOPC, 144111,4965). BOPC, 147& 7122 
(AC i ALFP). 

- 



20258 BUTLLETf OHCIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / N t h .  298 / 7 d'octubre de 1991 
- 

- Recurs d' inconstituciorzcriiscrt interposar pel Parlament con- 
ira el Real Decreto Legislativo 781119R6, de 18 de abril, por 
ei que se upruebu ei Texto Refimdidu de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materiu de Rkgitnen Local (1pesoluci6 
82/11: BOPC, 143113, 6943). BOPC, 147/12, 7127 (AC i 
ALPP). 
Recurs d' incoiist~sucr'onal~tu~ interposut pel Govern de I' Es- 
tat contra la Llei d'ordenacid dels E'nsenyaments no RegEars 
en el R&$m Eúucudiu Comú i de Creacid de i'lnsrirut Carald 
de Noves Professions. BOPC, 16Q/It, 7688 (AC i ALFP). 
Recum d'inconstr'tucionalitut interpo,yat pe3 Govern de ¡'Es- 
tut contra la Disposicid Addicional de la Llei sobre Residus 
idustrial,T, creada pel Decret Legislatiu 611 983, &Adequa- 
ció de Iu Llei a la Normativa Comimitdria. BOPC, 173m, 
8866 (AC i ALFP). 
Recurs d'inc~,nstinrcionalitut interposat per cinquulatu-sis 
diputats del Congrks coIztru Iu Llei &Equipments Comer- 
cials. ROPC, 214/lI, 11010 (AC); 215/II, i 1080 (ALPP). 
Recura d'inconstitucionarirat interposat pel Govern de VES- 
tat contra la Liei Municipd i de Rdgim Local úe Catalunya. 
HOPC, 2iGN, 11132 (AC i ALPP); 235/TT, i2201 (ALFP), 
Recurs d' inconstirudonulitut inrerposat pel Govern de  ES- 
fat conira Iu Llei de Regulació del Transport de Viucgers per 
Carretera rnitjunpnt Vehicles de Mocor. BOPC, 224/ll, 
11469 (AC i ALFI?); 245/TI, 12902 (RLFP). 
Recurs d1 inconstitucionalitat interposat pel Govern de ¡'Es- 
tut cnntru la Llei de Successi6 Intestada. BOPC, 224Jn, 
11473 (AC i ALFP). 
Recurs d' inconstitucionalitat interposat pel Puriument con- 
tra la Llei X6119U7, del 30 de juliol, d' Ordenació dels Truns- 
ports Terrestres (Resolucid 135111: BOPC, 222/II, 11375, i 
229/Ii , lJ86S).  BOPC, 227/LI, 11758 (AC i ALFP); 229/?i, 
I 1865 (Rect.). 
Recrrrn d'inc~nstituci~:ona¡itar hterposat pel Parlament con- 
Era la Llei Orgdrzica 511987, del 30 de juliol, de Delegució 
de Facultats de l'Esat a les Comunitats Autnomes en rclu- 
cid amb eis Trunsports per Carretcru i Cable (Resolució 
13.5111: ROPC, 2221II, 1137.5, 2215111, 11746, i 2291I1, 
11865). BQPC, 227/JI, 11764 (AC i ALFP); 229fi1, 11865 

Recurs d' iticonstitucrbnalitut interposat pel Govern de VE,!+ 
tuf contra la Llei Rephdom de I' Adminismcih flidrdulr'ca 
de Catultsnya. BOPC, 239111, 12390 (AC i ALFP); 252/IJ, 
13367 (ALFP). 
Recurs d'incan,rtibucio~~~lita~ iuterposnr pel Goveni de l'E+ 
tut contra la Llei d'hcompatibilituts del Personal ul Servei 
de E'Administrucid de la Generalitat. BOPC, 257iU, 13656 
(AC); 258/iI, 13701 (ALFP). 
Recurs d' inconst it u ciona iitut in cerposa i peu cinquantu- q ua- 

tre senadors contra la Llei per Iu qual s'estahleixen els Cri- 

I 

-. 

- 

- 

- 

- 

-. 

- 

(Kect .> I 

.- 

I 

-- 

teris de Isinangament dei PIU Onic #Obres i Serveis de Ca- 
talunya i les Bases per a Ea Selecció, Iu Distribuciú i el Fi- 
nunpment de les Obres i els Serveis a incloure-hi. BOPC, 
258/a, 13707 (AC); 6m, 140 (ALFP). 
Recurs d' inconstitui:ionalitat interposat pel Govern de I' Es- 
tut c o n ~ ~  la Llei per la qual s'estableixen e h  Criteris de Fi- 
nanGament del Pla h i c  d' Obres i Serveis de Catalunya t' le,r 
Bascs per a la Seleccid, la Distribuciú i el I;linanpmenb de 
les Obres i els Serveis a incloure-hi. BOPC, Z S S f l ,  13707 
(AC}; 6 D ,  140 (ALFP). 
Recurs d' inconstitucionulitat interposat pel Parlament con- 
tra la Llei 1011988, del 3 de maig, de Televisió Privada (Re- 

ALFP); 12,473 (T). 
Recurs d' inconstitucionalituc interposat pel Parlament de 
Catalunya COKWQ la Ley 2411 988, de 28 de Julio, del Mercu- 
do de Valores (Resolucid I W I :  BUPC, 19, 1072). BOPC, 
19,1139 (AC i A L F P ) .  
Recurs d' inconstitucionalitat interposat pel Parlament de 
CuraIunyu contra Iu Ley 3211988, de 10 de Nuviembre, de 
Murcas (Resolucid 371111: BOPC, 38, 2699). BOPC, 41, 
2812 (AC i ALFT); 43,2943 (Rect.). 

Recurs d' inconstituciunalitut interposat pel Parlament de 
Catalunya contra Iu Ley 3911988, de 28 de Diciembre, Re- 
galadoru de las Haciendas Locales (Resolució SOlIII: 
BOPC, 53,3409). BOPC, 53,3424 (AC); 55,3574 (ALFP). 
Recurs $'Xnconsti~ucionalitat interposat pel Govern de VE,v 
tat contra la Llei 1311988, del 31 de Desembre, de Pressu- 
post de ia Generaiitut de Catalunya i de Ics Seves Entitats 
Autdnomes i de Les entitats Gestores de la Seguretat Social 
per al 1989, BOPC, 67,4217 (AC); 78,4989 (ALFP). 
Recurs d'Inconstiducionaiitat interposat pel Parlament de 
Catalunya conrru la Liei 411989, de VEsrat, dei 27 de Marc, 
de Consurvuci6 dels Espais Naturals i de la Flora i Iu Fauna 
Silvestres {Resolucr'd T411II; BOPC, 78). BOPC, 78, 4997 
{AC}; 88,5798 (ALFP). 
Recurs d' incnnstitucionaiitat interposat pel President dei 
Govern contra Iu Llei 611989, de 25 de Maig,  de Modijku- 
ció de la Llei 1511985, de 1'1 de Juliol, de Caixes d'Estalvis 
de Crstalunyu. BOPC, 92,5996 (AC); 9S, 6197 (GLFP). 
Recurs d' inconstitucionulitut interposat pel Parlament de 
Catalunya contra la Llei de I'Estat 2011989, dei 28 de Juliol, 
dAduptaci6 de ¡'Impost sobre Ea Renda de les Persones FL 
siyues i de i'Imposs Extraordinari sobre al Patrimoni de les 
Persones Físiques. BOPC, 102, 6558 (AC); 104, 6705 
(ALPPI. 
Recurs d'inconstitucionalitat interposat pel President del 
Govern de I'Emt conpa la Llei 71199X, del 27 d'abril, de 
Filiacions, BOPC, 289,19749 (AC); 298,20241 (LFp) .  

saiucid m~: BOPC, 91111, 196). BOPC, 10, 231 (AC i 
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ANNEX 

4. JNFORMACId 

4.55.15. Canvocatbsies 

SES SI^ PLENARIA NOM. 77 
CONVOCADA PER AL DIA 9 D’OCTLJBRE DE 1991 

PMSIDhNCxA DEL PARLAMENT 

D’acord amb eis artides 50, 62.2 i concordants del Regla- 
ment, es convoca les il*lustses senyores diputades i ets il.lustres 
senyors diputats a la sessió del Ple del Parlament que s’obrirh el 
propvinent dia 9 d’octubre de 1991, a les 10 hores, amb I’ordre 
del dia següent: 

1.  Debat i votaci6 del Dictarncn de la Comissi6 de Política 
Territorial sobre el Procediment Retiitiu a1 Control del Decret 
Legislatiu 1/1990, del 12 de juliol, pel qual s’aprova la Refosa 
dels Textos Legals Vigents a Catalunya en Mat&rh Urbanística 
(Reg. 20224)’ i de les objeccions reservades per a defensar en el 
Ple. (BOPC, 284,19221). 

2. Debat i vota& del Dictamen de la Comissi6 de Política 
Territorial sobre el Projecte de Llei sobre la CreaciQ de la Re 
serva Nacional de Caga de Boumort (Comarques del Pallars 
Jussa i del Pallars Sobirh) (Reg. 27809), i de les esmenes reser- 
vades per a defensar en el Ple, (BOPC, 297,20200). 

3. Debat i votació del Dictamen de la Comissió d’Agricultu- 
ra, Ramaderia i Pesca sobre el Projecte de Llei de Modificaci6 
de la Llei 18lf985, de 23 de Julioí, de Cambres Professionals 
Agrhies (Reg. ZSOSl}, i de les esmenes reseruades per a defen- 
sar en el Ple, (BOPC, 297,20206). 

4. Presa en consideraci6 de la Proposici6 de Llei sobre la Ti- 
tularitat de les Cornpethncies de Carreteres a Catdunya, presen- 
tada pel C, p. d’lniciativa per Catalunya (Reg. 12494). (BOPC, 
110,7059). 

5. Presa en consideraci6 de la Proposició de Llei de Creació 
del Servei de Menjadors Escolars dependent del Departament 
d’Ensenyament, presentada per I’A. p. d’EEsquerra Republicana 
de Catalunya (Reg. 29810). (BOPC, 286,19423). 

6. InterpeElaci6 al Consell Executiu sobre l’actual bloqueig 
del proces de transferhncies de l’Administmci6 de 1’Estat a la 
Generalitat de Catalunya, que formuhrh el Diputat I. SI. Joan 
Saura, del G. p. d’hiciativa per Catalunya (Reg. 27908). 
(BOPC, 267,18014). 
7. interpettaci6 ai Consell Executiu sobre la política de de- 

senvolupament autonbmic i la seva relació amb el Govern de 
I’Estat, que formularh el Diputat I. Sr. Rafael RiM, del G. p, 
d’hiciativa per Catalunya (Reg. 28016). (BOPC, 267,l SOIS). 
8. InterpeI*lació al Consell Executiu sobre la posada en fun- 

cionament dels organismes de direcci6 i participació del Servei 
Catalh de la Salut, que formularh la Diputada I. Sra. M. Teresa 

Utgés, juntament amb altres dos diputats del G. Socialista (Reg. 

9. Interpllació ai Consell Executiu sobre el futur i el progrés 
de la indústria catalana, que formularil el Diputat I. Sr. Santiago 
Riera i Oliv6, del G. Socialista (Reg, 29958). (BOPC, 289, 
19747). 

10. Interpdlació al Consell Executiu sobre la participaci6 pc- 
biica en empreses industrials catalanes, que forrnularh el Dipu- 
tat I. Sr. Satntiago Riem i Olivd, del G. Socialista (Reg. 29959). 
(BOPC, 289,19748)- 

11, InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre la gesti6 de les 
activitats extractives a cel obert, que formular& el Diputat I. Sr. 
Esteve Tornas, juntament amb altres tres diputats del G. %cia- 
lista (Reg. 30351). (BOPC, 291,19934). 

12. ínterpeMaci6 al Consell Executiu sobre la política genem1 
de progrmaci6 universithria, que formulmh el Diputat I. Sr. 
Magí Cadevall, juntament amb altres dos cliputats del G. Socia- 
lista (Reg, 30353). (BOPC, 291,19934). 

13. InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre la politica genem1 
de la funcicí pública, que formularan el Diputat I. Sr. Magl Ca- 
devatl i la Diputada I. Sra. Dolors Torrent, del G. Socialista 
(Reg. 30354). (BOPC, 291,19935). 

14, Moci6 subsegüent a la interpeklaci6 al Consell ]Executiu 
sobre la Sinistralitat Laboral (Reg. 28714), presentada per la 
Diputada I. Sra. Rosa M. Fabian, del G. p. d’lniciativa per Ca- 
talunya (Reg. 28840). (BOPC, 283,19154). 

15. Moció subsegüent a la interpeMaci6 al Consell Executiu 
sabre la Politica General de Subvencions del Departament de 
Benestar Sochl (Reg. 27635), presentada per la Diputada I. Sra. Rw 
sa Banys, de1 G. Socialista {Reg. 28822). @OIT, 286,13429). 

16, Moció subsegiient a la interpJrllaci6 al Consell Executiu 
sobre la Política General de Subvcncions de1 Departament de 
Benestar Social (Reg. 27679), presentada per la Diputada I. Sra. 
Rosa M. Fabian, de1 G. p d’lniciativa per Catalunya (Reg. 
28839). (BOPC, 286,19430). 
17. Moció subsegüent a la interpdlaci6 al Consell Executiu 

sobre la Pdtica General en MatEria d’FAucació d’Adults per al 
Curs 1991-1992 (Reg. 28022), presentada per la Diputada I. 
Sra. Dolors Torrent, del G. Socialista (Reg. 28821). (BOPC, 
283,19153). 

18. Moci6 subsegüent a la interpelalaci6 al Consell Executiu 
sobre la Politica General del Medi Natural (Reg. 28092), pre- 
sentada pel Diputat I. Sr. Rafael Madueño, del G, Socialista 
(Reg, 28824). (ROPC, 283,19154). 

19. Moci6 subsegüent a la interpelhció al Consell Exwuth 
sobre la Política de Patrimoni HistbricwCuItural del Govern de 
la Generalitat (Regs. 26898 i 27056), presentada pel Diputat I. 
Sr. Ignasi &era 5. Gassiot, del G.  p. d’hiciativa per etdunya 
(Reg. 28847). (BOPC, 283,19156). 
20. Moció subsegüent a la interpel.laci6 a l  Consell Executiu 

sobre el Sector de la Fruita Seca (Reg. 27201), presentada p l  
Diputat i. Sr. Victor Gimeno, del G. p. d’lniciativa per Catah- 
nya (Reg. 28841). (BOPC, 283,19155). 

28665). (BOPC, 281,18997). 
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21. Mocici subsegüent a la interpellaci6 al Consell Executiu 
sobre I’ímpacte Ambiental del Turisme (Reg. 275.651, presenta- 
da pel Diputat T. Sr. Victor Gimeno, del G. p. cl’hiciativa per 
Catalunya (Reg. 28842). (BOPC, 283,191 55), 
22. Moció srrbsegiient a la iriterpel*laci6 al Consell Fixecutiu 

sobre la Poiitica de Conservaci6 i Gestió del Patrimoni Natural 
(Reg. 278 14), presentada pcl Diputat I, Sr. Victor Gimeno, del 
G .  p. cl’íniciativa pcr Catalunya (Reg. 28843). (SOPC, 283, 
19156). 

23. Preguntes amb resposta oral. D’acord amb lkticle 133.3 
del Reglament es fa avinent que seran substanciades a les 16’30 
hores del dia 10. 

Palriu del Parlament, 4 d’octubre de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegorla 
President del Parlament de Catalunya 




