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REGLAMENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

MoDEFlCACId DE L’APARTAT I DE L‘ARTICLE 5 DEL REGLAMENT (BOPC 11, 206; 13, 230; 14, 276) 

PRESIDENCTA DEL PARLAMENT 

El President del Parlament, d’acord amb l’article 89.2 
del Reglament, ordena la publieacio de la següent modifi- 
caci6 de l’apartat 1 de l’article 5 del Reglament, apro- 
vada pel Ple del Parlament en sessió del dia 3 de desem- 
bre dc 1980, que a continuació es reprodueix. 

Palau del Parlament, 10 de desembre de 1980 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

REGLAMENT DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 

Article 5 
Els Diputats tenen el dret d’assistir a totes les ses- 

sions del Parlament i el deure d’assistir a les sessions del 
Ple i de les Comissions de quii formen part. Cada Dipu- 
tat té el deure de pertanyer almenys a. una Comissib, 
amb l’excepció del President de la Generalitat i d’aquells 
que siguin ConseHers de la Generalitat. 

Palau del Parlament, 3 de desembre de 1980 

1. 

Ramon Camp Heribert Barrera 
Secretari Primer del President del 
Parlament de Catalunya Parlament de Catalunya 

S. PROJECTES DE LLEI: 

PROJECTE DE LLEI DE CRBAC16 DE LES ENTITATS PROFESSIONALS AGRARIES (Reg. entr. n.O 1.389) 

PRESIDhJCIA DEL PARLAMENT 

La Mes;i dei Parlament de Catalunya, en reunió tin- 
guda 1 .4  d k  0 de desembre de 1980, ha acordat de trame- 
tre el Projjccte de LIei de Creació de les Entitats Profes- 
sionals Agraries enviat pel Consell Executiu. 

D’acord amb el que disposen els articles 89.22, 92.2 i 
93 del Reglament, s’ordena la publicacib del dit Projecte 
i es  fa avinent que els senyors Diputats i els Grups parla- 
meniaris disposen d’un termini de quinte dies habils, que 
finiri  el dia 2 de febrer de 198 1 per a presentar-hi es- 
menes. 

Palau del Parlament, 10 de desembre de 1980 

Heribert Barrera 
President del Parlament de Catalunya 

En el mbn agrari de Catalunya iis i ser$ cada vegada 
més necessaria la professionalització dels seus homes. La 

realitat actual de l’agricultura, la progressiva modernit- 
zacio, la mecanització, l’adhesió de I’Estat espanyol al 
Mercat Comu i una llarga llista d’obstacles fan impres- 
cindible que la situacib sigui regulada per tal que el pagks 
se senti recolzat per unes institucions i uns serveis que fa- 
cin front a tot aquest allau de problemes que li venen a 
sobrc. 

Vista aquesta situació i per tal de donar un caire pro- 
fessional a l’activitat agraria, es creu necessari crear unes 
entitats, denominades Entitats Professionals Agraries, a 
través de les quals els pagesos puguin vertebrar els seus 
interessos estrictament professionals. 

L’enfortirnent de ia professi6 pagesa, com a tai, per- 
metra que 1’ag.ricultura catalana sigui cada vegada mes 
competitiva i col-labori a equiparar la renda dels pagesos 
a la dels altres sectors de l’economia cataiana. 

Les Entitats Professionals Agraries possibilitaran al 
mateix temps I’establiment d’un canal institucional, no 
reivindicatiu, per a Ia professit5 pagesa de Catalunya, 
tant a nivell catala com, si s’escau, en altres nivells. 

La creació de les Entitats Professionals Agraries no 


	Reforma del Reglament del Parlament de Catalunya, de 3 de desembre de 1980
	Modificació del article 5.1 del Reglament del Parlament de Catalunya

	Llista BOPC: 


