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

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

Llei de protecció de la salut (tram. 200-
00068/06). Aprovació. p. 6

Llei d’ordenació del sistema de segure-
tat pública de Catalunya (tram. 200-00071/06).
Aprovació. p. 24

1.10. Resolucions

Resolució 1803/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’execució dins l’any 2003 d’una
fase del projecte de canalització del riu Cardener al
pas per Sant Joan de Vilatorrada (Bages) (tram.
250-03215/06). Correcció d’errades de publicació
(BOPC 418). p. 37

2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE-
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏ-
MENT

2.10. Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre el rebuig a
la guerra contra l’Iraq (tram. 250-03145/06). Retira-
da. p. 38

3. TRAMITACIONS EN CURS
3.01. Projectes i proposicions de llei i

altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de reconeixement de la
Universitat Abat Oliva CEU (tram. 200-00087/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 38

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de derogació de l’ar-
ticle 27 de la Llei 7/1987, de 4 d’abril, d’establiment
i regulació d’actuacions públiques especials a la
conurbació de Barcelona i a les comarques compre-
ses dins la seva zona d’influència directa (tram. 202-
00172/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 38

Proposició de llei d’establiment d’un
ajut anual a les pensions no contributives i assisten-
cials i a les pensions contributives inferiors al sala-
ri mínim interprofessional (tram. 202-00181/06).
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes. p. 39

Proposició de llei per la qual es decla-
ra paratge natural d’interès nacional la finca Pinya

de Rosa, al terme municipal de Blanes (Selva)
(tram. 202-00191/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 39

Proposició de llei d’ús del català i de
política lingüística de Catalunya (tram. 202-00198/
06). Presentació i tramesa al Consell Executiu. p. 39

3.10. Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la creació
d’un pla específic, en el marc del Pla d’obres i ser-
veis, per a les comarques sovint afectades per tem-
porals de neu (tram. 250-03386/06). Esmenes pre-
sentades. p. 54

Proposició no de llei sobre la creació
d’ajuts específics per als municipis afectats per tem-
porals de neu (tram. 250-03387/06). Esmenes pre-
sentades. p. 55

Proposició no de llei sobre el reconei-
xement de la comarca del Lluçanès (tram. 250-
03399/06). Esmenes presentades. p. 55

Proposició no de llei sobre la designa-
ció dels representants de la Generalitat en els orga-
nismes econòmics, les institucions financeres i les
empreses públiques de l’Estat (tram. 250-03405/
06). Esmenes presentades. p. 55

Proposició no de llei sobre la recollida
de runa i de deixalles de la construcció (tram. 250-
03413/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 56

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un pla d’inversions de millorament dels Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya amb la mo-
dificació de les estacions existents i la construcció
de noves i l’adquisició d’unitats de trens (tram. 250-
03414/06). Pròrrogues del termini de presentació
d’esmenes. p. 56

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una variant d’unió de la carretera C-1413 amb
la carretera C-59 per a evitar l’elevat trànsit de ve-
hicles pel nucli urbà de Caldes de Montbui (Vallès
Oriental) (tram. 250-03415/06). Pròrrogues del ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 56

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre d’assistència primària a Santa Eulà-
lia de Ronçana (Vallès Oriental) (tram. 250-03416/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 57
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Proposició no de llei sobre els proble-
mes d’interconnexió per ferrocarril de Benicarló i
Vinaròs amb les Terres de l’Ebre (tram. 250-03417/
06). Pròrrogues del termini de presentació d’esme-
nes. p. 57

Proposició no de llei sobre la perllon-
gació de trens per a millorar les connexions entre
les Terres de l’Ebre i la Comunitat Valenciana
(tram. 250-03418/06). Pròrrogues del termini de
presentació d’esmenes. p. 57

Proposició no de llei sobre la gestió de
borses d’habitatge de lloguer per a la gent jove i
l’ampliació de la deducció en el tram autonòmic de
la declaració de l’IRPF (tram. 250-03419/06). Pròr-
rogues del termini de presentació d’esmenes. p. 58

Proposició no de llei sobre la implan-
tació del sistema de localitzador via satèl·lit GPS a
les persones víctimes de la violència domèstica
(tram. 250-03421/06). Pròrrogues del termini de
presentació d’esmenes. p. 58

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a reactivar l’economia del Lluçanès
(tram. 250-03423/06). Pròrrogues del termini de
presentació d’esmenes. p. 58

Proposició no de llei sobre les alterna-
tives al projecte de conversió de la carretera de la
Conreria en una via ràpida (tram. 250-03425/06).
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes. p. 59

Proposició no de llei sobre la consulta
de les empreses als representats dels treballadors
davant una oferta pública d’adquisició (OPA) (tram.
250-03426/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 59

Proposició no de llei sobre l’increment
de jutjats a la Catalunya central (tram. 250-03429/
06). Pròrrogues del termini de presentació d’esme-
nes. p. 59

Proposició no de llei sobre el suport a
la professora titular de la Universitat del País Basc
(UPV), senyora Gotzone Mora, per tal que es pugui
expressar lliurement en qualsevol universitat cata-
lana (tram. 250-03432/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 60

Proposició no de llei sobre la interven-
ció de l’Administració de la Generalitat en la regu-
lació del mercat immobiliari a Catalunya, per a evi-
tar la sobreocupació d’habitatges i promoure
l’habitatge social (tram. 250-03436/06). Pròrrogues
del termini de presentació d’esmenes. p. 60

Proposició no de llei sobre la creació
d’espais per al lliurament dels menors en compli-
ment dels règims de visites en casos problemàtics
(tram. 250-03437/06). Pròrrogues del termini de
presentació d’esmenes. p. 60

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de la justícia de menors a Manresa (Bages) (tram.
250-03438/06). Pròrrogues del termini de presenta-
ció d’esmenes. p. 60

Proposició no de llei perquè es posin
en coneixement del fiscal del Tribunal Penal Inter-
nacional els actes, susceptibles d’ésser considerats
delictes, del Govern de l’Estat i d’altres governs que
han participat en l’atac contra l’Iraq (tram. 250-
03439/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 61

Proposició no de llei sobre l’inici d’ac-
cions davant l’Audiència Nacional contra el Sr. José
Maria Aznar López i la Sra. Ana Palacio Valle-
Lerchundi per l’actuació relativa a l’atac militar a la
República de l’Iraq, acomplerta en l’exercici de llurs
funcions governamentals (tram. 250-03440/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. p. 61

Proposició no de llei sobre la canalit-
zació de les aigües fecals del torrent de Bonastre
(Baix Penedès), de Roda de Barà a la depuradora
de Torredembarra (Tarragonès) (tram. 250-03441/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. p. 61

Proposició no de llei sobre el CEIP
Sant Jeroni, de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Pe-
nedès) (tram. 250-03442/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 62

Proposició no de llei sobre l’ús de l’es-
pai aeri català (tram. 250-03443/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 62

Proposició no de llei sobre els dèficits
urbanístics de la urbanització Can Carreras, de Pi-
neda de Mar i Calella (Maresme) (tram. 250-03444/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. p. 62

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una variant de la carretera C-1413 a
Sentmenat (Vallès Occidental) (tram. 250-03445/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. p. 62

Proposició no de llei sobre la manca
d’efectius del Cos Nacional de Policia a la Seu
d’Urgell (Alt Urgell) (tram. 250-03446/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 63

Proposició no de llei sobre la millora
dels accessos al Port de la Bonaigua (tram. 250-
03447/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 63

Proposició no de llei sobre la potenci-
ació de l’aeroport de Reus (Baix Camp) (tram. 250-
03448/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 63

Proposició no de llei sobre les cases
regionals (tram. 250-03449/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 63

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la senyalització i la il·luminació de l’autopis-
ta C-60, al pas per Argentona (Maresme), en la in-
tersecció amb l’autopista C-32 (tram. 250-03450/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. p. 64

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’innovació de la Fira de Barcelona (tram.
250-03451/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 64

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’internacionalització dels salons de la Fira
de Barcelona (tram. 250-03452/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 64

Proposició no de llei sobre mesures de
conciliació entre el calendari i l’horari escolar i la
vida familiar i els horaris laborals dels pares (tram.
250-03453/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 64
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Proposició no de llei sobre la reedició
del «Carnet Català» del pintor Pablo Ruíz Picasso
(tram. 250-03454/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 65

Proposició no de llei sobre el rebuig de
la reutilització de les antenes de l’emissora Radio
Liberty (tram. 250-03455/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 65

Proposició no de llei sobre la proble-
màtica actual de la Comunitat de Regants de l’Es-
querra de l’Ebre (tram. 250-03456/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 65

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de la unitat de la ZER Solsonès i l’increment
dels mitjans humans (tram. 250-03457/06). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. p. 65

Proposició no de llei sobre l’increment
dels recursos humans del CAP de Tàrrega (Urgell)
(tram. 250-03458/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 66

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment d’una educació adequada al centre de me-
nors Masia I, a Valls (Alt Camp), gestionat per l’As-
sociació Egueiro (tram. 250-03459/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 66

Proposició no de llei sobre la neteja de
les basses d’oli del paratge de la Casa Gran, a Sant
Llorenç d’Hortons (Alt Penedès) (tram. 250-03460/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. p. 66

Proposició no de llei sobre la inclusió
de jutjats i fiscalies de menors al Partit Judicial de
Manresa (Bages) (tram. 250-03461/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 66

Proposició no de llei sobre la inclusió
d’un jutjat del contenciósadministratiu i un del mer-
cantil, al Partit Judicial de Manresa (Bages) (tram.
250-03462/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 67

Proposició no de llei sobre la replani-
ficació de l’assistència sanitària al Garraf, especi-
alment pel que fa a la requalificació de l’Hospital
Comarcal Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú
(tram. 250-03463/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 67

Proposició no de llei sobre la divisió de
la zona escolar rural del Solsonès (tram. 250-
03464/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 67

Proposició no de llei sobre la recons-
trucció d’una pau duradora a l’Iraq (tram. 250-
03480/06). Presentació. p. 67

Proposició no de llei sobre el suport al
sector de la moda (tram. 250-03481/06). Presenta-
ció. p. 68

Proposició no de llei sobre la repressió
de dissidents polítics a Cuba (tram. 250-03482/06).
Presentació. p. 68

Proposició no de llei sobre l’impuls de
les emissions de música catalana a la ràdio i la te-
levisió (tram. 250-03483/06). Presentació. p. 69

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la variant de la carretera C-242 al pas per les
Borges del Camp (Baix Camp) (tram. 250-03484/
06). Presentació. p. 70

Proposició no de llei sobre la creació
d’un registre de documentació públic de la Sindica-
tura de Comptes en què constin els ingressos i les
despeses electorals dels partits polítics (tram. 250-
03485/06). Presentació. p. 71

3.10.65. Projectes i propostes de resolució
d’actuació davant les Corts Gene-
rals

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei orgànica de transfe-
rència a la Generalitat de Catalunya de les compe-
tències en matèria notarial (tram. 270-00016/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 71

4. INFORMACIÓ
4.45. Composició dels òrgans de la cam-

bra

Composició de la Diputació Perma-
nent (tram. 397-00001/06). Substitució de diputats. p. 72

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció
97/VI del Parlament de Catalunya, sobre el reforça-
ment de les relacions institucionals amb els depar-
taments de la Generalitat a fi que es compleixin els
terminis establerts pel Reglament del Parlament
(tram. 340-00388/06). Rectificació del text presen-
tat. p. 72

Control del compliment de la Moció
177/VI del Parlament de Catalunya, sobre el trans-
port sanitari (tram. 340-01164/06). Informe relatiu al
compliment de la Moció. p. 72

Control del compliment de la Moció
182/VI del Parlament de Catalunya, sobre la sinis-
tralitat de la xarxa viària catalana (tram. 340-01384/
06). Informe relatiu al compliment de la Moció. p. 73

Control del compliment de la Moció
191/VI del Parlament de Catalunya, sobre la situa-
ció del tèxtil a Catalunya (tram. 340-01407/06). In-
forme relatiu al compliment de la Moció. p. 74

Control del compliment de la Resolu-
ció 1431/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
desdoblament de les carreteres C-65 i C-31, a San-
ta Cristina d’Aro (Baix Empordà) (tram. 340-01522/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 75

Control del compliment de la Resolu-
ció 1423/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’es-
tabliment de mesures d’emergència a les vies de
comunicació de Catalunya (tram. 340-01537/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 77

Control del compliment de la Moció
210/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’habitat-
ge (tram. 340-01579/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Moció. p. 77

Control del compliment de la Moció
217/VI del Parlament de Catalunya, sobre la recu-
peració de la memòria històrica, especialment pel
que fa al reconeixement de les persones desapare-
gudes durant la Guerra Civil i la postguerra (tram.
340-01611/06). Designació de la Comissió compe-
tent. p. 78
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Control del compliment de la Moció
218/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca d.infraestructures (tram. 340-01612/06). Desig-
nació de la Comissió competent. p. 78

Control del compliment de la Moció
219/VI del Parlament de Catalunya, sobre les polí-
tiques d.infància i d.adolescència en situació de risc
social (tram. 340-01613/06). Designació de la Co-
missió competent. p. 78

Control del compliment de la Moció
220/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca sanitària referent a l.atenció de la salut mental
(tram. 340-01614/06). Designació de la Comissió
competent. p. 78

Control del compliment de la Moció
221/VI del Parlament de Catalunya, sobre les per-
sones amb discapacitat (tram. 340-01615/06). De-
signació de la Comissió competent. p. 78

Control del compliment de la Moció
222/VI del Parlament de Catalunya, sobre el model
ferroviari a Catalunya (tram. 340-01616/06). Desig-
nació de la Comissió competent. p. 78

Control del compliment de la Moció
223/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca agrària (tram. 340-01617/06). Designació de la
Comissió competent. p. 78

Control del compliment de la Resolu-
ció 1599/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
no-emissió de programes amb un alt contingut de
violència en les franges horàries més susceptibles
de tenir audiència infantil (tram. 340-01648/06). In-
forme relatiu al compliment de la Resolució. p. 79

Control del compliment de la Resolu-
ció 1641/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’emissió per satèl·lit i per plataforma digital del Ca-
nal 33/K3 (tram. 340-01649/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 79

Control del compliment de la Resolu-
ció 1559/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
servei de transport públic d’Olivella (Garraf) (tram.
340-01650/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 80

Control del compliment de la Resolu-
ció 1557/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
servei de transport públic de viatgers entre Sort
(Pallars Sobirà) i la Seu d’Urgell (Alt Urgell) (tram.
340-01651/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 80

Control del compliment de la Resolu-
ció 1503/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
traspàs de la titularitat de la carretera que va de
Sant Llorenç de Morunys a Solsona pel costat de
l’embassament de la Llosa del Cavall (tram. 340-
01652/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 80

Control del compliment de la Resolu-
ció 1530/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
accions necessàries per a posar fi a l’estat de vio-
lència permanent al Pròxim Orient (tram. 340-
01653/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 81

Control del compliment de la Resolu-
ció 1531/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
condemna de l’homosexualitat a l’Aràbia Saudita i
a Egipte (tram. 340-01654/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 81

Control del compliment de la Resolu-
ció 1630/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
igualació del preu de venda dels llibres traduïts al
català amb el de les respectives versions en caste-
llà (tram. 340-01655/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. p. 81

Control del compliment de la Resolu-
ció 1597/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
pluralitat d’opinions ens els debats dels mitjans de
comunicació que integren la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió (tram. 340-01656/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 82

Control del compliment de la Resolu-
ció 1642/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
tractament informatiu que els mitjans de comunica-
ció de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
han de donar a les institucions de l’Estat, de Cata-
lunya i d’Europa i les persones que les representen
(tram. 340-01657/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. p. 82

Control del compliment de la Resolu-
ció 1598/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
cobertura informativa especial dels acords adoptats
pel Parlament en els mitjans de comunicació que
integren la Corporació Catalana de Ràdio i Televi-
sió (tram. 340-01658/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. p. 83

Control del compliment de la Resolu-
ció 1647/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
foment de la donació de medul·la òssia i de sang de
cordó umbilical (tram. 340-01659/06). Informe rela-
tiu al compliment de la Resolució. p. 90

Control del compliment de la Resolu-
ció 1638/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’ocupació de la masia de Can Masdeu, a Barcelo-
na (tram. 340-01660/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. p. 91

Control del compliment de la Resolu-
ció 1540/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’in-
crement dels recursos humans i materials dels
equips d’atenció primària i el garantiment de l’assis-
tència social en totes les àrees bàsiques de salut
(tram. 340-01661/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. p. 91

Control del compliment de la Resolu-
ció 1729/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
registre sense restriccions d’ús del vaccí de la
varicel·la (tram. 340-01662/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 92

Control del compliment de la Resolu-
ció 1648/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
causes, el diagnòstic i el tractament de la fibromi-
àlgia (tram. 340-01663/06). Informe relatiu al com-
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1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de protecció de la salut
Tram. 200-00068/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 83, 09.04.2003, DSPC-P 121

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 d’abril
de 2003, ha debatut el Dictamen de la Comissió de
Política Social referent al Projecte de llei de protecció
de la salut (tram. 200-00068/06) i les esmenes reserva-
des pels grups parlamentaris.

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, i d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya següent:

LLEI DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

PREÀMBUL

En les societats socialment desenvolupades, la salut i la
qualitat de vida són una prioritat per a la ciutadania. Per
a assolir uns elevats nivells de salut, el sistema sanita-
ri s’organitza, fonamentalment, en tres eixos bàsics:
l’assistència hospitalària, l’atenció primària i la salut
pública. A grans trets, els dos primers concentren les
actuacions de restabliment de la salut i el tercer eix
concentra les actuacions de prevenció de malalties i de
foment de la salut.

La Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària
de Catalunya, va ordenar el sistema sanitari públic,
d’acord amb els principis d’universalització, integració
de serveis, simplificació, racionalització, eficàcia i efi-
ciència de l’organització sanitària, concepció integral
de la salut, descentralització i desconcentració de la
gestió, sectorització de l’atenció sanitària i participació
comunitària. En aquesta ordenació s’inclouen tant les
activitats assistencials com les activitats destinades a
garantir la salut pública, que esdevenen també una
prestació del sistema sanitari i, per tant, es configuren
com un dret de la ciutadania, amb la qual cosa es dota
també de contingut l’article 43 de la Constitució espa-
nyola.

A fi de garantir els serveis i les prestacions en conjunt,
la Llei 15/1990 va crear el Servei Català de la Salut,
que va quedar configurat per tots els centres, els serveis
i els establiments sanitaris públics i de cobertura públi-
ca de Catalunya, entre els quals s’inclouen els de salut

pública. Així doncs, les activitats de salut pública són
una part dels serveis sanitaris i, per tant, els òrgans que
les executen han de tenir la consideració de proveïdors
del sistema. Aquestes activitats, però, són heterogèni-
es. D’una banda, les accions de foment de la salut i
prevenció de la malaltia, igual que les assistencials, te-
nen com a destinatàries les persones: fomenten la salut
individual i col·lectiva, impulsen l’adopció d’estils sa-
ludables de vida mitjançant diverses intervencions d’in-
formació i educació sanitària i redueixen la incidència
de malalties específiques gràcies a vacunacions, immu-
nitzacions passives i cribratges. Aquestes activitats
s’han d’incorporar als serveis assistencials, ja que, en
els sistemes d’assistència sanitària integrada, com és el
sistema català, els equips d’atenció primària han d’as-
sumir tant les funcions de medicina preventiva com les
d’assistència mèdica. D’altra banda, les accions de pro-
tecció de la salut s’adrecen a la prevenció dels efectes
negatius que diversos elements del medi poden tenir
sobre la salut i el benestar de les persones. Tradicional-
ment, aquestes accions s’han dividit en dues grans àre-
es: la salut ambiental i la salut alimentària. Pel que fa a
la salut ambiental, les actuacions van destinades a la
vigilància i el control dels agents físics, químics i bio-
lògics presents en els diferents elements del medi i en
els indrets de convivència humana. Altrament, pel que
fa a la salut alimentària, les intervencions es destinen al
control i la vigilància dels agents esmentats que són
presents en els aliments o que aquests poden vehicular.

Ara escau avançar en l’ordenació de les activitats i els
serveis de salut pública i en la dotació d’instruments
que permetin assolir el principi informador del sistema
sanitari català relatiu a la racionalització, l’eficàcia, la
simplificació i l’eficiència que proclama l’article 2.e de
la Llei 15/1990. La Llei de protecció de la salut cons-
titueix un primer pas en aquesta direcció, amb la mo-
dernització d’una part de la salut pública, la protecció
de la salut, a fi de dotar-la de les eines científiques, tèc-
niques i organitzatives necessàries per a contribuir a
preservar la salut de la població de Catalunya.

En aquest sentit, la Llei, en els títols II, III i VI, dedica una
atenció especial a consolidar i actualitzar les eines que
les administracions sanitàries amb responsabilitats en
protecció de la salut han emprat fins ara, com les ins-
peccions, la recollida de mostres, les anàlisis de labo-
ratori i la potestat sancionadora. Però, a més, afegeix
instruments moderns, com l’obligació que les empreses
i els agents econòmics implantin l’autocontrol o seguei-
xin el procediment d’anàlisi del risc per a abordar els
problemes de salut relacionats amb els aliments i altres
elements ambientals.

El procés d’anàlisi del risc consta de tres components:
l’avaluació, la gestió i la comunicació del risc. L’ava-
luació del risc és el conjunt d’actuacions destinades a
identificar i valorar qualitativament i quantitativament
els perills i a considerar i caracteritzar el risc per a la
salut de la població derivat de l’exposició a un agent
físic, químic o biològic procedent del medi o dels ali-
ments. La gestió del risc engloba les actuacions desti-
nades a evitar o minimitzar un risc per a la salut, amb
la selecció i l’aplicació de les mesures de prevenció i
control més adequades, a més de les reglamentàries. Es
tracta, en essència, de l’exercici de la potestat norma-
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tiva i del control oficial (inspecció, presa de mostres,
anàlisis de laboratori, revisió documental i verificació
dels autocontrols, entre altres). Finalment, la comuni-
cació del risc consisteix en l’intercanvi interactiu, al
llarg de tot el procés d’anàlisi del risc, d’informació i
d’opinions relacionades amb els perills i els riscs entre
les persones, físiques o jurídiques, encarregades de
l’avaluació i les encarregades de la gestió, els consumi-
dors, els representants de la indústria, la comunitat aca-
dèmica i altres parts interessades.

En aquest nou marc, la Llei de protecció de la salut
contribueix a delimitar les activitats executives de ges-
tió del risc en un dels aspectes més importants de la
seguretat alimentària: el control sanitari d’aliments. La
modernització d’aquest àmbit, juntament amb les acci-
ons que duguin a terme en aquesta direcció les organit-
zacions administratives responsables de les àrees de la
sanitat animal i vegetal, la nutrició i el benestar animals,
el consum i el medi ambient, contribuiran a la construc-
ció d’una sòlida estructura relacional de seguretat ali-
mentària, planificada, coordinada i supervisada per
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, que és
l’entitat responsable de l’avaluació i la comunicació
dels riscs per a la salut relacionats amb els aliments.

Aquesta modernització comporta, alhora, la reforma de
la Llei 15/1983, del 14 de juliol, de la higiene i el con-
trol alimentaris, que ha permès l’actuació, a Catalunya,
de les administracions sanitàries en els darrers dinou
anys i que fins ara continua essent l’única norma amb
rang de llei en tot l’Estat espanyol que regula específi-
cament els aspectes sanitaris dels aliments.

Aquesta Llei defineix amb concreció quines són les
activitats de protecció de la salut que abasta i quina és
la intervenció administrativa en aquestes activitats i, a
més, en el títol IV, crea l’Agència de Protecció de la
Salut, amb l’objectiu d’executar les activitats que,
d’acord amb la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya,
han de garantir el Servei Català de la Salut, en uns ca-
sos, o bé el Departament de Sanitat i Seguretat Social,
en altres casos.

A aquests efectes, l’Agència de Protecció de la Salut
s’adscriu al Departament de Sanitat i Seguretat Social,
que n’exerceix la vigilància i la tutela, i subscriu amb
el Servei Català de la Salut un contracte de relacions
que constitueix el marc que ha de regir la realització de
les activitats i els serveis que té encomanats. També cal
fer avinent que, amb la finalitat d’apropar els seus ser-
veis a la ciutadania, l’Agència de Protecció de la Salut
té una estructura desconcentrada en el territori en diver-
sos serveis regionals i es té en compte també la partici-
pació comunitària.

Les administracions locals de Catalunya tenen assigna-
des competències importants en matèria de protecció
de la salut. En aquest sentit, esdevé necessari que els
ens locals i la Generalitat comparteixin els circuits i les
responsabilitats per a ésser més eficients. La Llei, en el
títol v, respecta escrupolosament les actuals competèn-
cies de les administracions locals i de la Generalitat pel
que fa a la salut ambiental i alimentària. Així, les res-
ponsabilitats d’ambdues administracions, regulades per
la Llei 15/1990 i la Llei 8/1987, del 15 d’abril,  i de
règim local de Catalunya, continuen vigents. A més, la

Llei de protecció de la salut aspira a crear un nou marc
de cooperació interadministrativa basat en la col·labo-
ració. La manera més adequada de superar els conflic-
tes competencials en els aspectes relacionats amb la
salut ambiental i alimentària no es basa exclusivament
en una delimitació millor dels àmbits de responsabili-
tat, sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, res-
pectant el marc competencial actual, que, a més, és si-
milar al de tots els països del nostre entorn econòmic i
social. En aquest sentit, la Llei crea un marc flexible de
col·laboració entre l’Agència Catalana de Seguretat
Alimentària i les administracions locals i estableix una
participació significativa de les persones que represen-
ten els ajuntaments i els consells comarcals en els seus
òrgans de direcció. S’ha buscat deliberadament un dis-
seny flexible que, des del respecte a l’autonomia muni-
cipal, permeti enquadrar diferents graus de col·labora-
ció segons la voluntat i les necessitats dels ens locals
que, a Catalunya, no formen un conjunt homogeni.

Aquesta Llei té en compte, a més, la situació específi-
ca de l’Ajuntament de Barcelona, reflectida en la Llei
22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de
Barcelona, ja que estableix que les activitats de salut
ambiental i alimentària de la regió sanitària de Barce-
lona siguin exercides per l’Agència de Salut Pública i
Medi Ambient de Barcelona, en el si del Consorci Sa-
nitari de Barcelona.

La Llei respecta les competències, en l’àmbit de protec-
ció de la salut, del Consell General d’Aran, segons el
que disposen la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el
règim especial de la Vall d’Aran, i el Decret 354/2001,
del 18 de desembre, de transferència de competències
de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera
Val d’Aran en matèria de sanitat.

L’aplicació del model de protecció de la salut que
aquesta Llei configura permet avançar en una optima-
ció dels mitjans personals i materials que es destinen a
aquesta activitat, en la coordinació de tots els disposi-
tius adscrits a aquesta finalitat, en l’acostament als ciu-
tadans i la participació d’aquests en la presa de decisi-
ons i en la millora de la qualitat dels serveis que es
presten, amb el benefici consegüent que tot això ha de
comportar per a la població de Catalunya, d’acord amb
l’encàrrec del Parlament de Catalunya contingut en la
Moció 103/VI, sobre mesures de millorament de la
prestació sanitària pública, aprovada en la sessió plenà-
ria del 14 de juny de 2001.

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE

Aquesta Llei té per objecte l’ordenació de les activitats
i els serveis de protecció de la salut, en el marc de la
Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya, per a garantir i fer efectiu el màxim grau de
protecció de la salut segons l’article 43 i els concor-
dants de la Constitució espanyola, d’acord amb les
competències atribuïdes a la Generalitat pels articles
9.11 i 17 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
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ARTICLE 2. PRINCIPIS INFORMADORS

L’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció
de la salut, en els termes establerts per aquesta Llei,
s’ha d’ajustar als principis informadors següents:

a) El foment d’un grau adequat de protecció de la sa-
lut de la població respecte als agents físics, químics i
biològics presents en el medi, en el marc dels plans de
salut i de seguretat alimentària de Catalunya.

b) La concepció global i integrada dels serveis de pro-
tecció de la salut.

c) La racionalització, l’eficàcia, l’efectivitat, la simplifi-
cació i l’eficiència en l’organització, i el foment i la mi-
llora de la qualitat dels serveis de protecció de la salut.

d) La descentralització i la desconcentració de la ges-
tió.

e) L’equitat i la superació de les desigualtats territori-
als i socials.

f) La participació comunitària en la planificació i el
control de l’execució de les polítiques de protecció de
la salut.

g) La coordinació i la cooperació interdepartamentals
i interadministratives en les activitats de protecció de la
salut.

h) La preeminència de les activitats de protecció de la
salut sobre els interessos econòmics o altres considera-
cions.

i) El foment de la creació de recursos científics i d’in-
formació en l’àmbit de la protecció de la salut.

ARTICLE 3. DEFINICIONS

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:

a) Protecció de la salut: el conjunt d’actuacions de les
administracions sanitàries destinades a preservar la sa-
lut de la població davant els agents físics, químics i
biològics presents en el medi.

b) Protecció de la salut alimentària: el conjunt d’actu-
acions de les administracions sanitàries destinades a
garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes ali-
mentaris.

c) Protecció de la salut ambiental: el conjunt d’actua-
cions de les administracions sanitàries destinades a pro-
tegir la salut de la població davant els agents físics,
químics i biològics presents en el medi.

d) Perill: l’agent biològic, químic o físic, o la propie-
tat d’un aliment, que pot provocar un efecte nociu per
a la salut.

e) Risc: la probabilitat d’un efecte nociu per a la salut
i de la gravetat d’aquest efecte, com a conseqüència
d’un perill en els aliments, en l’aigua o el medi, entre
altres.

f) Anàlisi del risc: el procés integrat per tres elements
interrelacionats: l’avaluació del risc, la gestió del risc i
la comunicació del risc.

g) Avaluació del risc: les actuacions destinades a iden-
tificar i valorar qualitativament i quantitativament els
perills i a considerar i caracteritzar el risc per a la salut

de la població derivat de l’exposició a un agent físic,
químic o biològic, mitjançant els productes, les activi-
tats o els serveis.

h) Gestió del risc: les actuacions destinades a evitar o
minimitzar un risc per a la salut. Aquest procés com-
prèn, si cal, la selecció i l’aplicació de les mesures de
prevenció i control més adequades, a més de les regla-
mentàries. Es tracta, en essència, de l’exercici de la
potestat normativa i del control oficial, que comprèn,
entre altres, la inspecció, la presa de mostres, les anà-
lisis de laboratori, la revisió documental i la verificació
dels autocontrols.

i) Comunicació del risc: l’intercanvi interactiu, al llarg
del procés d’avaluació i de gestió del risc, d’informa-
ció i d’opinions relacionades amb els perills i els riscs,
entre les persones, físiques o jurídiques, encarregades
de l’avaluació i les encarregades de la gestió, els consu-
midors, els representants de la indústria, la comunitat
acadèmica i la resta de parts interessades. La comunica-
ció comprèn l’explicació dels resultats de l’avaluació
del risc i dels fonaments de les decisions preses en el
marc de la gestió del risc.

j) Vigilància sanitària: les activitats de gestió del risc
destinades a recollir, analitzar, interpretar i difondre les
dades sanitàries relatives als productes, les activitats o
els serveis.

k) Control sanitari: el conjunt d’actuacions de les ad-
ministracions sanitàries, pel que fa a la gestió del risc,
que tenen la finalitat de comprovar l’adequació dels
productes, les activitats i els serveis objecte d’aquesta
Llei a les normes destinades a prevenir els riscs per a la
salut de la població.

l) Autocontrol: el conjunt d’obligacions de les persones,
físiques o jurídiques, subjectes a l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Llei amb la finalitat de garantir la innocuïtat
i la salubritat dels productes, les activitats i els serveis
respectius.

m) Autoritat sanitària: el Departament de Sanitat i Se-
guretat Social, els ajuntaments, els consells comarcals,
l’Agència de Protecció de la Salut, l’Agència de Salut
Pública i Medi Ambient de Barcelona i el Consell Ge-
neral d’Aran.

TÍTOL II

LES ACTIVITATS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

ARTICLE 4. ANÀLISI DEL RISC

1. Estan sotmeses a l’avaluació del risc les situacions de
risc derivades de l’exposició de les persones als agents
físics, químics o biològics presents en el medi i en els
seus vectors.

2. Estan sotmesos a la gestió del risc i, per tant, a les
accions de vigilància i control sanitaris corresponents:

a) Les condicions higièniques i sanitàries dels aliments
i les begudes, de l’aigua de consum públic i de totes
les substàncies que s’hi relacionen, en general. I, es-
pecialment, els processos de producció, elaboració,
captació, tractament, transformació, conservació, en-
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vasament, emmagatzematge, transport, distribució i
venda d’aquests elements.

b) Les condicions higièniques i sanitàries dels sistemes
de subministrament d’aigua de consum públic, de les
indústries i dels establiments dedicats a activitats ali-
mentàries i de llurs instal·lacions, i també les de les per-
sones manipuladores d’aliments.

c) Les condicions higièniques i sanitàries en què es
practica la venda d’aliments, begudes i aigües.

d) Les condicions higièniques i sanitàries dels locals i
les instal·lacions de concurrència pública, i també de les
activitats que s’hi duen a terme.

e) Les condicions higièniques i sanitàries dels edificis
i els llocs d’habitatge i de les activitats que s’hi duen a
terme.

f) Les condicions sanitàries de l’ús i de la manipulació
de productes químics o biològics que puguin afectar la
salut de les persones.

g) Les condicions sanitàries de la gestió interna dels
residus sanitaris.

h) Les activitats i les instal·lacions de policia sanitària
mortuòria, inclòs el trasllat de cadàvers.

i) Els perills que poden derivar dels animals domèstics
o peridomèstics i de les plagues.

j) Les condicions sanitàries derivades de la contamina-
ció del medi.

k) Les condicions sanitàries derivades dels residus
municipals i industrials.

TÍTOL III

AUTOCONTROL I INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

CAPÍTOL I

DE L’AUTOCONTROL

ARTICLE 5. AUTOCONTROL

Les persones, físiques o jurídiques, titulars de les
instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústri-
es en què es duen a terme les activitats de protecció de
la salut a què fa referència l’article 4 són responsables
de la higiene i la seguretat sanitària dels locals i les
instal·lacions i de llurs annexos, dels processos i dels
productes que se’n deriven, i han d’establir procedi-
ments d’autocontrol eficaços per a garantir-ne la segu-
retat sanitària. Les administracions públiques compe-
tents en la matèria han de garantir el compliment
d’aquesta obligació mitjançant l’establiment de siste-
mes de vigilància i de supervisió adequats i idonis.

CAPÍTOL II

DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

ARTICLE 6. AUTORITZACIÓ SANITÀRIA

1. Per a les instal·lacions, els establiments, els serveis i
les indústries en què es duguin a terme les activitats de

protecció de la salut a què fa referència l’article 4 cal
l’autorització sanitària prèvia de funcionament, d’acord
amb la normativa sectorial aplicable. S’han de regular
per reglament el contingut de l’autorització sanitària
corresponent i els criteris i els requisits per a atorgar-la,
i s’hi ha d’incloure, si escau, l’acreditació de la subs-
cripció d’una assegurança de responsabilitat civil a
nom de la persona sol·licitant.

2. L’autorització sanitària a què fa referència l’apartat
1 ha d’ésser atorgada per les autoritats sanitàries a les
quals pertoca, d’acord amb les competències que tenen
atribuïdes per aquesta Llei, pels reglaments que la des-
pleguen i per la Llei 8/1987, del 15 d’abril, municipal
i de règim local de Catalunya, sens perjudici del que
estableix el règim d’intervenció de les activitats regu-
lat per la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la interven-
ció integral de l’Administració ambiental.

3. En el cas de les activitats sotmeses al règim d’inter-
venció integral de l’Administració ambiental regulat
per la Llei 3/1998, en què, d’acord amb la normativa
sectorial, no es requereix autorització sanitària, els as-
pectes de protecció de la salut relacionats amb la pro-
tecció del medi s’han de tenir en compte en els infor-
mes que, d’acord amb la dita Llei, s’han d’emetre.

4. Els informes sanitaris que s’emetin en els supòsits
sotmesos a l’aplicació de la Llei 3/1998 tenen caràcter
vinculant i s’integren a la part dispositiva de l’autorit-
zació, la llicència o el permís ambiental de què es tracti.

ARTICLE 7. ELS REGISTRES

Les administracions sanitàries, d’acord amb l’àmbit
competencial establert i amb el que es reguli per regla-
ment, han de constituir els registres necessaris per a
facilitar les tasques de control sanitari de les instal·la-
cions, els establiments, els serveis i les indústries o pro-
ductes. Aquests registres, segons la normativa vigent,
han de garantir la confidencialitat de les dades perso-
nals que continguin i han d’ésser establerts i gestionats
per les administracions sanitàries competents en la
matèria, d’acord amb l’àmbit competencial atribuït a
cadascuna.

ARTICLE 8. INFORMACIÓ A L’AUTORITAT SANITÀRIA

1. En el cas que els titulars de les instal·lacions, els es-
tabliments, els serveis i les indústries detectin l’existèn-
cia de riscs per a la salut derivats de l’activitat o dels
productes respectius, n’han d’informar immediatament
l’autoritat sanitària corresponent i procedir a retirar, si
escau, el producte del mercat o cessar l’activitat, de la
manera que es determini per reglament.

2. L’Agència de Protecció de la Salut ha d’establir els
protocols que regulin els procediments per a informar
les autoritats competents en la matèria, el contingut de
la comunicació corresponent i els criteris per a la deter-
minació de les mesures preventives adequades.

ARTICLE 9. INSPECCIÓ

1. Les administracions públiques, en exercici de les
competències respectives, han de dur a terme les ins-
peccions necessàries per al compliment de les disposi-
cions d’aquesta Llei i de les que hi siguin concordants.
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2. Els funcionaris públics de les administracions sani-
tàries competents en la matèria, acreditats degudament,
en exercici de llurs funcions inspectores relatives a la
protecció de la salut tenen la condició d’agents de l’au-
toritat i estan autoritzats per a:

a) Entrar lliurement i sense notificació prèvia en qual-
sevol instal·lació, establiment, servei o indústria subjec-
tes al control sanitari que estableix aquesta Llei.

b) Prendre mostres i practicar les proves, les investiga-
cions o els exàmens necessaris per a comprovar el com-
pliment de les normes sanitàries.

c) Fer totes les actuacions que calguin per al compli-
ment de les funcions d’inspecció.

3. En exercici de les funcions respectives, els funciona-
ris públics de les administracions sanitàries competents
en la matèria poden sol·licitar el suport, l’auxili i la
col·laboració d’altres inspectors de protecció de la salut
i d’altres agents de l’autoritat que tinguin encomanades
funcions de seguretat.

ARTICLE 10. CONTROL ANALÍTIC

Les tasques de control analític amb valor oficial que
han de fer les administracions públiques per a complir
les disposicions d’aquesta Llei s’han d’efectuar en els
establiments acreditats de la xarxa de laboratoris de
salut ambiental i alimentària d’utilització pública.

ARTICLE 11. MESURES CAUTELARS

1. Si, com a conseqüència de les activitats d’inspecció
i control, es comprova que hi ha risc per a la salut de la
població, o n’hi ha indicis raonables, les autoritats sa-
nitàries, per mitjà dels òrgans competents en la matèria
que s’estableixin per reglament, han d’adoptar les me-
sures cautelars següents:

a) La immobilització i, si escau, el comís de productes
i substàncies.

b) El tancament preventiu de les instal·lacions, els esta-
bliments, els serveis i les indústries.

c) La suspensió de l’autorització sanitària de funciona-
ment.

d) La determinació de condicions prèvies en qualsevol
fase de la fabricació o la comercialització de productes
i substàncies, i també del funcionament de les instal·la-
cions, els establiments, els serveis i les indústries a què
fa referència aquesta Llei, amb la finalitat que corregei-
xin les deficiències detectades.

e) Qualsevol altra mesura ajustada a la legalitat vigent
si hi ha indicis racionals de risc per a la salut.

2. La durada de les mesures cautelars a què fa referèn-
cia l’apartat 1 no ha d’excedir el que exigeix la situa-
ció de risc que les justifica i, en cap cas, aquestes me-
sures no es poden mantenir provisionalment més de
divuit mesos.

3. Per a garantir l’aplicació i l’eficàcia de les mesures
cautelars regulades per aquest article es poden imposar
multes coercitives. L’òrgan que ha dictat la mesura n’ha
de cursar un requeriment d’execució en què es comu-
niqui a la persona interessada el termini de què dispo-

sa per a complir-la, amb l’advertiment que si no la
compleix se li imposarà una multa, que no pot excedir
de 6.000 euros.

4. En el cas que es comprovi l’incompliment del reque-
riment d’execució a què fa referència l’apartat 3, es
poden imposar les multes que s’hi estableixen fins a un
màxim de tres vegades, amb uns requeriments que es-
tableixin uns terminis que no poden ésser inferiors al
que assenyala el primer requeriment. Aquestes multes
no tenen el caràcter de sanció i són independents de les
que es poden imposar com a conseqüència d’un proce-
diment sancionador, amb les quals són compatibles.

TÍTOL IV

ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

CAPÍTOL I

DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

ARTICLE 12. CREACIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE

LA SALUT

1. Es crea l’Agència de Protecció de la Salut, adscrita
al Departament de Sanitat i Seguretat Social, amb l’ob-
jectiu d’integrar tots els serveis i les activitats referits a
la protecció de la salut i coordinar-los amb la resta d’or-
ganismes de protecció de la salut, amb la finalitat de
protegir la població dels factors ambientals i alimenta-
ris que poden produir un efecte negatiu en la salut de
les persones.

2. L’Agència de Protecció de la Salut exerceix compe-
tències relatives a la protecció de la salut en concurrèn-
cia i coordinació amb la resta d’administracions com-
petents en la matèria, per la qual cosa exerceix les
potestats administratives necessàries per al compliment
de les seves finalitats, d’acord amb la legislació aplica-
ble.

ARTICLE 13. NATURALESA

1. L’Agència de Protecció de la Salut, organisme autò-
nom administratiu que té personalitat jurídica pròpia,
autonomia administrativa i financera i plena capacitat
d’obrar en exercici de les seves funcions, resta sotme-
sa al que estableixen aquesta Llei, el reglament que la
desenvolupi i la resta de disposicions que li són aplica-
bles.

2. L’Agència de Protecció de la Salut ha de disposar
dels recursos suficients per a assolir les seves finalitats.
A aquests efectes, té un pressupost propi, sens perjudici
del que estableix el Decret legislatiu 9/1994, del 13 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya.

3. L’Agència de Protecció de la Salut resta vinculada
funcionalment al Servei Català de la Salut mitjançant la
formalització del contracte de relacions corresponent.

ARTICLE 14. EL CONTRACTE DE RELACIONS

1. El contracte de relacions entre l’Agència de Protec-
ció de la Salut i el Servei Català de la Salut regula els
vincles i les obligacions entre ambdues entitats en ma-
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tèria de protecció de la salut, en el marc competencial
fixat per les lleis 15/1990 i 8/1987.

2. En el contracte de relacions entre el Servei Català de
la Salut i l’Agència de Protecció de la Salut, de quatre
anys de durada, han de constar els aspectes següents:

a) Els objectius, l’orientació estratègica i els criteris
d’actuació de l’Agència de Protecció de la Salut.

b) La relació de serveis i activitats que ha de prestar
l’Agència de Protecció de la Salut per compte del Ser-
vei Català de la Salut.

c) Els requisits i les condicions en què s’han de prestar
els serveis i les activitats.

d) Els objectius de producció a assolir.

e) L’assignació de recursos que han d’anar a càrrec del
Servei Català de la Salut.

f) El marc de responsabilitat de l’Agència de Protecció
de la Salut i de les persones que hi ocupen càrrecs di-
rectius.

g) Els instruments de seguiment i de control de resul-
tats de l’Agència de Protecció de la Salut, inclosos els
indicadors necessaris per a verificar-ne el compliment
i els sistemes d’informació que permetin el control de
la gestió.

h) Qualsevol altre punt que sigui necessari per a com-
plir les finalitats de l’Agència de Protecció de la Salut.

3. El contracte de relacions entre el Servei Català de la
Salut i l’Agència de Protecció de la Salut ha d’ésser
aprovat, abans de fer-ne la formalització, pel Consell de
Direcció del Servei Català de la Salut i pel Consell
Rector de l’Agència de Protecció de la Salut.

4. L’Agència de Protecció de la Salut ha de presentar al
Servei Català de la Salut el pla anual pertinent en què
es concretin els objectius i l’adequació dels indicadors,
les responsabilitats, els controls i la resta d’aspectes que
consten en el contracte de relacions.

ARTICLE 15. ELS PRINCIPIS DE GESTIÓ

1. L’Agència de Protecció de la Salut ha d’establir un
catàleg de serveis que especifiqui les activitats a realit-
zar i el règim econòmic respectiu, els recursos humans
necessaris i altres condicions convenients per a prestar-
los. El catàleg de serveis ha de determinar específica-
ment la relació d’activitats i serveis que l’Agència de
Protecció de la Salut pot prestar als ens locals per a
proveir els serveis mínims de competència local.

2. L’Agència de Protecció de la Salut ha de comptar
amb un sistema integral de gestió per a implantar un
control per resultats, delimitar clarament les responsa-
bilitats i establir una avaluació adequada dels paràme-
tres que incideixen en la qualitat i els costos dels ser-
veis.

3. Al capdavant de l’equip de protecció de la salut hi ha
d’haver una persona responsable de dirigir-ne el funci-
onament i d’assegurar-ne la coordinació amb la resta
d’estructures del sistema sanitari i amb els ens locals
del seu àmbit, i també la prestació dels serveis mínims
i del suport tècnic als ens locals, segons el que dispo-
sa l’article 46.

ARTICLE 16. FUNCIONS

1. Per a la consecució dels seus objectius, l’Agència de
Protecció de la Salut té les funcions següents:

a) L’aplicació dels criteris, les directrius i les prioritats
de les polítiques de protecció de la salut que hagin
d’observar els departaments de l’Administració de la
Generalitat i els ens locals de Catalunya en l’exercici de
llurs competències.

b) La coordinació amb l’Agència Catalana de Segure-
tat Alimentària i amb la resta d’unitats de salut públi-
ca, especialment amb les responsables de la vigilància
epidemiològica.

c) La gestió i l’execució de les actuacions institucionals
en matèria de protecció de la salut derivades de les
competències de la Generalitat.

d) L’execució dels serveis i les activitats que consten en
el contracte de relacions.

e) El suport tècnic als ajuntaments i els consells comar-
cals per a l’exercici de les competències que tenen atri-
buïdes en matèria de protecció de la salut, d’acord amb
l’article 68 de la Llei 15/1990 i amb la resta de la nor-
mativa sectorial.

f) La prestació dels serveis mínims de protecció de la
salut de competència municipal i comarcal als ajunta-
ments i altres ens locals, d’acord amb el que disposa
l’article 46.

g) El suport tècnic als ajuntaments i a altres ens locals
que prestin serveis de protecció de la salut per mitjans
propis més enllà dels serveis mínims de protecció de la
salut prestats per l’Agència de Protecció de la Salut.

h) El suport tècnic a la xarxa assistencial vinculada al
Servei Català de la Salut en matèria de protecció de la
salut.

i) L’autorització, el registre i l’acreditació de centres,
serveis, establiments i activitats de protecció de la sa-
lut que ho requereixin, d’acord amb l’ordenament vi-
gent, sens perjudici del que estableix el règim d’inter-
venció de les activitats regulat per la Llei 3/1998 i la
legislació de règim local vigent a Catalunya, i de la ins-
pecció i el control i la potestat sancionadora, si escau.

j) L’establiment d’indicadors de recursos, d’activitats i
de resultats perquè puguin ésser avaluats anualment i
se’n puguin presentar els resultats al Parlament.

k) La promoció i l’impuls, en col·laboració amb les
universitats i els centres d’investigació de prestigi reco-
negut, de la realització d’estudis científics i de línies
d’investigació sobre l’avaluació de l’exposició de la
població als riscs per a la salut que poden ésser vehicu-
lats pels diferents elements del medi.

l) L’establiment d’un procediment de gestió de les situ-
acions de crisi i d’emergència que especifiqui les actu-
acions que cal dur a terme.

m) La coordinació amb els organismes executius d’ins-
pecció i control especialitzats en protecció de la salut,
dependents dels diversos departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels ens locals, d’acord amb el
que disposen la Llei d’ordenació sanitària de Catalu-

1.01.01.

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



28 d’abril de 2003 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 421

12

nya, la Llei 20/2002, del 5 de juliol, de seguretat ali-
mentària, i la legislació sobre el règim local.

n) Qualsevol altra funció de protecció de la salut que
estigui relacionada directament amb els objectius i les
activitats d’aquesta Llei.

2. L’Agència de Protecció de la Salut pot executar les
seves funcions:

a) Directament.

b) Indirectament, per mitjà de contractes o convenis
amb altres entitats públiques o privades, amb subjecció
a la normativa sobre contractes de les administracions
públiques. En aquest cas, l’Agència de Protecció de la
Salut ha de comunicar a l’ajuntament que pertoqui els
contractes o els convenis establerts per a executar les
funcions en l’àmbit territorial d’aquest i, a més, cal que
l’ajuntament hi doni la conformitat si les funcions cor-
responen a l’exercici de les competències dels ens lo-
cals.

3. L’Agència de Protecció de la Salut ha d’elaborar una
memòria anual sobre l’anàlisi de la gestió en matèria de
protecció de la salut a Catalunya, que ha de detallar les
actuacions de prevenció i de control que s’hagin dut a
terme en l’exercici corresponent i ha d’ésser presenta-
da al Govern, un cop aprovada pel Consell Rector, dins
el primer trimestre de cada any, i a la comissió que per-
toqui del Parlament.

ARTICLE 17. ACTIVITATS

Per a l’exercici de les seves funcions, l’Agència de Pro-
tecció de la Salut, en l’àmbit de les competències de la
Generalitat, ha de dur a terme les activitats següents:

a) L’educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la
salut.

b) L’avaluació i la gestió del risc per a la salut derivat
de la contaminació del medi, en coordinació amb el
Departament de Medi Ambient, d’acord amb les com-
petències atribuïdes per aquesta Llei i per la resta de la
legislació sanitària i mediambiental.

c) L’avaluació i la gestió del risc per a la salut de les
aigües de consum públic, incloses les accions de vigi-
lància i de control sanitari que pertoqui.

d) L’avaluació i la gestió del risc per a la salut en els
establiments públics i els indrets habitats, incloses les
accions de vigilància i control sanitaris que pertoqui.

e) La gestió del risc per a la salut derivat dels produc-
tes alimentaris, en coordinació amb l’Agència Catala-
na de Seguretat Alimentària.

f) El control epidemiològic, en coordinació amb els
serveis de vigilància epidemiològica.

g) La policia sanitària mortuòria.

h) L’avaluació del risc per a la salut derivat de les zo-
onosis dels animals domèstics i peridomèstics i el con-
trol de les plagues.

i) La comunicació del risc a totes les parts interessades,
especialment als ens locals.

j) La comunicació als ajuntaments de les informacions
i els resultats que es generin com a conseqüència de

l’actuació de l’Agència Catalana de Seguretat Alimen-
tària en el municipi corresponent.

k) El foment i la incorporació de la perspectiva de gè-
nere en l’estudi i la investigació científica i sanitària que
es refereixin a la salut ambiental i alimentària.

l) La confecció de protocols estandarditzats de presta-
ció de serveis i activitats de protecció de la salut.

m) La coordinació amb els organismes executius d’ins-
pecció i control especialitzats en protecció de la salut
dependents dels diversos departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels ens locals, d’acord amb el
que disposen la Llei d’ordenació sanitària de Catalu-
nya, la Llei de seguretat alimentària i la legislació so-
bre el règim local.

n) Qualsevol altra activitat relacionada amb la gestió en
matèria de protecció de la salut, d’acord amb els objec-
tius i les funcions que aquesta Llei estableix.

ARTICLE 18. COMUNICACIÓ

L’Agència de Protecció de la Salut ha d’establir els ins-
truments d’informació i comunicació suficients per a
informar la població i ha d’adoptar els canals de comu-
nicació permanent, amb la finalitat de tenir informats
els ciutadans de les qüestions més rellevants i destaca-
des en matèria de salut pública i, així, contribuir a in-
crementar la confiança de la població en el cas de situ-
acions de risc.

ARTICLE 19. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ COMU-
NITÀRIA

1. Els òrgans de direcció de l’Agència de Protecció de
la Salut són el Consell Rector i el director o directora
gerent.

2. Els òrgans de participació de l’Agència de Protecció
de la Salut són el Consell General de Participació i els
consells regionals de participació.

ARTICLE 20. EL CONSELL RECTOR

1. El Consell Rector és l’òrgan superior de direcció de
l’Agència de Protecció de la Salut en el qual hi ha re-
presentants de les administracions competents en l’àm-
bit de protecció de la salut, amb la finalitat de cooperar
en la consecució dels objectius d’aquesta Llei.

2. El Consell Rector és format per:

a) El president o presidenta, que té la representació le-
gal de l’Agència de Protecció de la Salut, nomenat pel
conseller o consellera de Sanitat i Seguretat Social.

b) El vicepresident o vicepresidenta, nomenat pel con-
seller o consellera de Sanitat i Seguretat Social, a pro-
posta dels representants dels ens locals d’entre llurs
vocals.

c) El director o directora gerent de l’Agència de Protec-
ció de la Salut.

d) Dos vocals en representació del Departament de
Sanitat i Seguretat Social.

e) Dos vocals en representació del Servei Català de la
Salut.

f) Quatre vocals en representació dels ens locals de
Catalunya.

1.01.01.

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



Núm. 421 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d’abril de 2003

13

3. Els vocals del Consell Rector són nomenats i sepa-
rats del càrrec pel conseller o consellera de Sanitat i
Seguretat Social a proposta de cada una de les represen-
tacions que el componen: el Departament de Sanitat i
Seguretat Social, el Servei Català de la Salut, i l’Asso-
ciació Catalana de Municipis i Comarques i la Federa-
ció de Municipis de Catalunya, en el cas dels ens locals.
El nomenament es fa per un període de quatre anys,
sens perjudici que les persones interessades puguin
ésser reelegides successivament, sempre que gaudeixin
de la representació requerida.

4. El Consell Rector ha de nomenar un secretari o se-
cretària, que assisteix a les reunions amb veu però sense
vot.

5. Les persones membres del Consell Rector queden
sotmeses al règim d’incompatibilitats que estableixen
les normes generals.

ARTICLE 21. FUNCIONS DEL CONSELL RECTOR

1. Corresponen al Consell Rector les funcions següents:

a) Fixar els criteris d’actuació de l’Agència de Protec-
ció de la Salut, d’acord amb les directrius del Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social i del Servei Català de
la Salut.

b) Aprovar el contracte de relacions amb el Servei Ca-
talà de la Salut i el pla anual.

c) Aprovar el conveni marc de relacions amb les orga-
nitzacions associatives d’ens locals més representatives
de Catalunya.

d) Aprovar els programes d’actuació i d’inversions ge-
nerals de l’Agència de Protecció de la Salut.

e) Aprovar la proposta d’avantprojecte de pressupost
d’ingressos i despeses anuals de l’Agència de Protec-
ció de la Salut i presentar-la al Departament de Sanitat
i Seguretat Social perquè la incorpori al seu avantpro-
jecte general i li doni el tràmit establert per la Llei de
finances públiques de Catalunya.

f) Aprovar la memòria anual de l’Agència de Protecció
de la Salut.

g) Aprovar el catàleg de serveis de l’Agència de Protec-
ció de la Salut.

h) Aprovar la relació d’activitats i serveis per a proveir
els serveis mínims obligatoris de competència local.

i) Avaluar periòdicament els programes d’actuació i el
grau d’assoliment dels objectius de l’Agència de Pro-
tecció de la Salut.

j) Avaluar periòdicament el desplegament del pla anu-
al derivat del contracte de relacions amb el Servei Ca-
talà de la Salut i del conveni marc amb les organitzaci-
ons associatives d’ens locals més representatives de
Catalunya.

k) Avaluar anualment la situació de la protecció de la
salut a Catalunya i elaborar-ne un informe específic que
s’ha de presentar al Parlament de Catalunya.

l) Fixar els criteris generals per a l’establiment dels
contractes i els convenis de l’Agència de Protecció de
la Salut.

m) Presentar al conseller o consellera de Sanitat i Segu-
retat Social els preus públics i les taxes per la prestació
dels serveis.

n) Presentar al conseller o consellera de Sanitat i Segu-
retat Social la relació de llocs de treball i l’estructura
orgànica de l’entitat.

o) Proposar al conseller o consellera de Sanitat i Segu-
retat Social el nomenament i el cessament dels directors
dels serveis regionals.

p) Presentar al conseller o consellera de Sanitat i Segu-
retat Social, per a la tramitació posterior, l’aprovació de
les característiques i la destinació de les operacions de
crèdit.

q) Aprovar el seu propi reglament de funcionament in-
tern.

r) Proposar al conseller o consellera de Sanitat i Segu-
retat Social, per a la tramitació posterior, l’aprovació
d’operacions d’endeutament, d’acord amb el que esta-
bleix la Llei de finances públiques de Catalunya.

s) Aprovar els criteris per a la gestió de les eventuals
crisis en l’àmbit de la protecció de la salut.

t) Qualsevol altra funció no assignada expressament per
aquesta Llei als altres òrgans de l’Agència de Protecció
de la Salut.

2. El Consell Rector es reuneix en sessions ordinàries
amb una periodicitat trimestral. També es pot reunir en
sessió extraordinària, sempre que així ho acordi el pre-
sident o presidenta o que ho sol·liciti una tercera part
dels seus membres.

ARTICLE 22. FUNCIONS DEL PRESIDENT O PRESIDENTA DEL

CONSELL RECTOR

Són funcions del president o presidenta del Consell
Rector:

a) Convocar les reunions del Consell Rector.

b) Presidir i dirigir les sessions del Consell Rector i
dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

c) Donar el vistiplau amb la seva signatura a l’acta de
les sessions i a les certificacions expedides pel secretari
o secretària.

d) Delegar expressament les funcions que cregui con-
venients en el vicepresident o vicepresidenta o en el
director o directora gerent.

ARTICLE 23. EL DIRECTOR O DIRECTORA GERENT DE

L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

1. El director o directora gerent de l’Agència de Protec-
ció de la Salut n’assumeix la direcció i la gestió ordi-
nària, d’acord amb els criteris d’actuació fixats pel
Consell Rector; exerceix la representació del Consell
Rector en relació amb l’execució dels acords adoptats,
i és responsable del compliment del contracte de rela-
cions amb el Servei Català de la Salut.

2. El director o directora gerent és nomenat pel Govern,
per un període de quatre anys renovables, a proposta
del conseller o consellera de Sanitat i Seguretat Social,
havent escoltat el Consell Rector.
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3. El director o directora gerent resta sotmès al règim
d’incompatibilitats establert per la normativa general.

ARTICLE 24. FUNCIONS DEL DIRECTOR O DIRECTORA GE-
RENT DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

Corresponen al director o directora gerent de l’Agèn-
cia de Protecció de la Salut les funcions següents:

a) Executar els acords adoptats pel Consell Rector.

b) Sotmetre a l’aprovació del Consell Rector els crite-
ris d’actuació de l’entitat i el contracte de relacions amb
el Servei Català de la Salut, els programes d’actuació i
d’inversions generals, la proposta d’avantprojecte de
pressupost i la memòria anual de l’entitat, el catàleg de
serveis, els criteris generals per a l’establiment dels
contractes i els convenis que faci l’Agència de Protec-
ció de la Salut, la proposta d’operacions d’endeutament
i el pla anual segons el que disposa l’article 14.4. En les
matèries que facin referència a les funcions dels con-
sells regionals, aquests han d’ésser consultats prèvia-
ment.

c) Proposar al Consell Rector els preus públics i les
taxes per la prestació dels serveis.

d) Exercir la direcció del personal i dels serveis que
integren l’Agència de Protecció de la Salut.

e) Proposar al Consell Rector la relació de llocs de tre-
ball i l’estructura orgànica de l’entitat.

f) Proposar al Consell Rector, per a la tramitació pos-
terior, el nomenament i el cessament dels directors dels
serveis regionals.

g) Proposar al Consell Rector, per a la tramitació pos-
terior, l’aprovació de les característiques i la destinació
de les operacions de crèdit.

h) Coordinar, inspeccionar i avaluar els òrgans de
l’Agència de Protecció de la Salut.

i) Donar instruccions relatives a l’organització i el fun-
cionament de l’Agència de Protecció de la Salut.

j) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència de
Protecció de la Salut, en els termes establerts per la le-
gislació sobre contractes de les administracions públi-
ques.

k) Gestionar els recursos econòmics, autoritzar les des-
peses i ordenar els pagaments dins els límits establerts
pel Consell Rector.

l) Assumir la representació legal de l’Agència de Pro-
tecció de la Salut en tota mena d’actuacions, llevat de
la representació i la defensa en judici, que li poden és-
ser delegades pel president o presidenta del Consell
Rector.

m) Aplicar els criteris d’actuació de l’Agència de Pro-
tecció de la Salut, de conformitat amb les directrius del
Consell Rector.

n) Aplicar el procediment sancionador d’acord amb el
que disposen aquesta Llei i la resta de disposicions le-
gals relatives al procediment administratiu i el procedi-
ment sancionador.

ARTICLE 25. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

1. L’Agència de Protecció de la Salut s’ordena en de-
marcacions territorials denominades serveis regionals,
que són coincidents amb les regions sanitàries del Ser-
vei Català de la Salut.

2. Els serveis regionals han de comptar amb una dota-
ció suficient i adequada de recursos per a dur a terme
les activitats de protecció de la salut en el territori res-
pectiu, sens perjudici de l’existència de centres, serveis
i establiments que tinguin assignat un àmbit d’influèn-
cia supraregional.

ARTICLE 26. FUNCIONS DELS SERVEIS REGIONALS

Els serveis regionals han de dur a terme, pel que fa a
l’àmbit territorial respectiu, les activitats de protecció
de la salut a què es refereix l’article 17, d’acord amb les
directrius del Consell Rector i del director o directora
gerent de l’entitat.

ARTICLE 27. ESTRUCTURA DELS SERVEIS REGIONALS

Els serveis regionals s’estructuren en els òrgans se-
güents:

a) El consell regional.

b) El director o directora.

c) Els òrgans i les unitats que s’estableixin per regla-
ment.

ARTICLE 28. ELS CONSELLS REGIONALS

1. Els consells regionals de l’Agència de Protecció de
la Salut són constituïts pels membres següents:

a) El president o presidenta, nomenat pel conseller o
consellera de Sanitat i Seguretat Social d’entre els
membres del consell regional.

b) El director o directora.

c) Un vocal representant del Departament de Sanitat i
Seguretat Social, proposat pel seu secretari o secretària
general.

d) Dos vocals representants del Servei Català de la Sa-
lut, proposats pel seu director o directora.

e) Quatre vocals en representació dels ens locals del
territori respectiu.

2. Els membres dels consells regionals són nomenats i
separats del càrrec pel conseller o consellera de Sani-
tat i Seguretat Social, a proposta de cada una de les re-
presentacions que el componen: el Departament de
Sanitat i Seguretat Social, el Servei Català de la Salut
i les organitzacions associatives d’ens locals de Catalu-
nya, en el cas dels ens locals. El nomenament es fa per
un període màxim de quatre anys, sens perjudici que les
persones interessades puguin ésser reelegides successi-
vament, sempre que gaudeixin de la representació re-
querida.

ARTICLE 29. FUNCIONS DELS CONSELLS REGIONALS

Corresponen als consells regionals de l’Agència de
Protecció de la Salut les funcions següents:

a) Formular propostes de programes d’actuació en
l’àmbit respectiu.
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b) Proposar al Consell Rector l’annex del contracte de
relacions corresponent.

c) Avaluar el compliment dels objectius de l’Agència
de Protecció de la Salut en l’àmbit respectiu.

d) Avaluar periòdicament el desplegament dels plans
anuals, en l’àmbit de la regió sanitària, derivats del
contracte de relacions amb el Servei Català de la Salut
i del conveni marc amb les organitzacions associatives
d’ens locals més representatives a Catalunya.

e) Avaluar anualment l’informe sobre la situació de la
protecció de la salut en l’àmbit de la regió sanitària, que
s’ha de trametre al Consell Rector de l’Agència de Pro-
tecció de la Salut.

f) Aprovar la memòria anual del servei regional.

g) Aprovar el propi reglament de règim de funciona-
ment intern.

ARTICLE 30. ELS DIRECTORS DELS SERVEIS REGIONALS

1. Els directors assumeixen la direcció i la gestió del
servei regional respectiu, d’acord amb els criteris d’ac-
tuació establerts pel Consell Rector, i executen els
acords que aquest adopti. Representen, per delegació
dels presidents, el consell regional respectiu.

2. El nomenament i el cessament dels directors dels
serveis regionals corresponen al conseller o consellera
de Sanitat i Seguretat Social, havent escoltat el consell
regional.

3. Les funcions dels directors dels serveis regionals
s’han d’establir per reglament.

4. Els directors dels serveis regionals resten sotmesos
al règim d’incompatibilitats establert per la normativa
corresponent.

ARTICLE 31. AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA I MEDI AMBI-
ENT DE BARCELONA

1. Les funcions de l’Agència de Protecció de la Salut,
pel que fa al servei regional de la ciutat de Barcelona,
són assumides pel Consorci Sanitari de Barcelona, el
qual les ha d’exercir per mitjà de l’Agència de Salut
Pública i Medi Ambient de Barcelona, a què fa referèn-
cia la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta
municipal de Barcelona.

2. El Govern ha de dictar les normes que facin efectiu
el que disposa l’apartat 1, especialment pel que fa a la
dotació de recursos materials, personals i econòmics de
l’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barce-
lona.

ARTICLE 32. ELS SECTORS I ELS EQUIPS DE PROTECCIÓ DE

LA SALUT

1. Els serveis regionals s’ordenen en subunitats territo-
rials denominades sectors, que són coincidents amb els
sectors sanitaris del Servei Català de la Salut.

2. El sector és la unitat territorial elemental on es duen
a terme les activitats de protecció de la salut. En cada
sector actua un equip de protecció de la salut.

3. L’equip de protecció de la salut és el conjunt de
professionals sanitaris i no sanitaris que fa actuacions

relatives a la protecció de la salut, d’una manera inte-
grada.

4. L’equip de protecció de la salut és pluridisciplinari i
s’ha d’organitzar sota el principi general de polivalèn-
cia de funcions de les persones que el componen per a
assegurar el compliment de les activitats establertes al
catàleg de serveis en el seu àmbit.

5. Els professionals sanitaris que integren l’equip de
protecció de la salut han de fer totes les funcions prò-
pies de l’equip, independentment de la titulació que tin-
guin, llevat de les que queden reservades legalment als
professionals amb una titulació específica.

6. La composició dels equips de protecció de la salut
s’ha de determinar per reglament en la relació de llocs
de treball de l’Agència de Protecció de la Salut, tenint
en compte l’extensió del sector, la seva població i el
nombre d’establiments i d’activitats sotmesos a control.

7. Al capdavant de l’equip de protecció de la salut hi ha
d’haver una persona responsable, que en dirigeix el
funcionament i n’assegura la coordinació amb la resta
d’estructures del sistema sanitari i amb els ens locals de
l’àmbit respectiu. Aquesta persona ha d’assegurar tam-
bé la prestació dels serveis mínims i del suport tècnic
als ens locals, segons el que estableix l’article 46, espe-
cialment en els casos d’urgència.

8. En funció de les característiques derivades de la re-
lació entre els ens locals i l’Agència de Protecció de la
Salut, es poden establir per reglament fórmules i instru-
ments de coordinació específics dels sectors.

ARTICLE 33. EL CONSELL GENERAL D’ARAN

En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les funcions de
protecció de la salut, assumides per l’Agència de Pro-
tecció de la Salut, d’acord amb aquesta Llei, són exer-
cides pel Consell General d’Aran, en virtut del Decret
354/2001, del 18 de desembre, de transferència de
competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh
Generau dera Val d’Aran en matèria de sanitat, d’acord
amb la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim
especial de la Vall d’Aran.

ARTICLE 34. LA PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA

1. El Consell General de Participació de l’Agència de
Protecció de la Salut i els consells regionals de partici-
pació són els òrgans de participació activa en els quals
hi ha representants de la societat en termes relacionats
amb la protecció de la salut, a fi de cooperar en la con-
secució dels objectius que li són propis.

2. El Consell General de Participació és integrat pel
president o presidenta del Consell Rector, pel director
o directora i per un nombre de vocals que ha d’incloure
necessàriament representants de les organitzacions de
consumidors i usuaris, del moviment veïnal, de les en-
titats de protecció del medi ambient, de les organitza-
cions econòmiques, professionals, sindicals i socials
més representatives en qualsevol àmbit d’activitat re-
lacionat amb la protecció de la salut i de les adminis-
tracions locals i de la Generalitat. La composició del
Consell General de Participació s’ha d’establir per
reglament.
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3. Els consells regionals de participació són presidits
pel director o directora del consell regional i llur com-
posició, que ha d’incloure representants dels sectors a
què fa referència l’apartat 2, s’ha d’establir per regla-
ment.

4. Els membres del Consell General de Participació i
dels consells regionals de participació són nomenats
i separats del càrrec pel conseller o consellera de Sani-
tat i Seguretat Social, a proposta de les representacions
que els componen. Aquest càrrec té una durada de qua-
tre anys, que poden ésser renovables.

5. El Consell General de Participació i els consells re-
gionals de participació exerceixen funcions de partici-
pació social, d’assessorament, de consulta i de segui-
ment sobre qüestions relacionades amb la protecció de
la salut.

ARTICLE 35. LA XARXA DE LABORATORIS DE SALUT AM-
BIENTAL I ALIMENTÀRIA D’UTILITZACIÓ PÚBLICA

1. Es crea la xarxa de laboratoris de salut ambiental i
alimentària d’utilització pública, integrada pels labora-
toris acreditats segons la normativa vigent, per tal de
cobrir les necessitats d’anàlisis en matèria de protecció
de la salut i assegurar la qualitat dels serveis.

2. L’Agència de Protecció de la Salut ha de dur a terme
les tasques de control d’anàlisi que li corresponen mit-
jançant els laboratoris de la xarxa de laboratoris de salut
ambiental i alimentària d’utilització pública, llevat que
aquesta no disposi de les tècniques analítiques apropi-
ades i calgui accedir a altres recursos.

3. Integren la xarxa de laboratoris de salut ambiental i
alimentària d’utilització pública els laboratoris, de titu-
laritat pública o privada, que ho sol·licitin i que hagin
estat acreditats segons la normativa vigent.

4. S’han d’establir per reglament els requisits d’acredi-
tació i el procediment de sol·licitud d’inclusió i exclu-
sió de la xarxa de laboratoris de salut ambiental i ali-
mentària d’utilització pública.

ARTICLE 36. RECURSOS HUMANS

1. El personal de l’Agència de Protecció de la Salut pot
ésser integrat per:

a) Personal funcionari de l’Administració de la Gene-
ralitat. En tots els casos, els llocs de treball que compor-
tin l’exercici de funcions d’autoritat han d’ésser prove-
ïts per aquest personal.

b) El personal procedent de les corporacions locals que
hi sigui adscrit.

c) El personal procedent de les corporacions locals que
hi sigui adscrit funcionalment en el marc dels convenis
que s’estableixin amb l’Agència. El personal al servei
de les corporacions locals, durant el temps que presta
suport tècnic a l’Agència de Protecció de la Salut, té la
consideració, només a aquests efectes, de personal al
servei de l’Agència.

d) Personal laboral, que es regeix per la legislació cor-
responent.

2. El personal de l’Agència de Protecció de la Salut que
presta suport tècnic als ens locals per a l’exercici d’ac-

tivitats en què aquests tenen competència té la conside-
ració, només a aquests efectes, de personal al servei
dels ens locals.

3. La classificació i el règim jurídic del personal de
l’Agència s’han de regir per les disposicions que, res-
pectivament, li siguin aplicables atenent-ne la proce-
dència i la naturalesa de la seva relació d’ocupació.

4. El procés de selecció de personal i de provisió de
llocs de treball ha de valorar els coneixements especí-
fics i l’experiència en matèria de protecció de la salut,
s’ha de basar en la legislació sobre funció pública de
l’Administració de la Generalitat i ha de garantir els
principis d’objectivitat, mèrit i capacitat.

5. L’Agència de Protecció de la Salut ha de fomentar la
formació permanent del personal que hi presti els seus
serveis.

ARTICLE 37. PATRIMONI

Constitueixen el patrimoni de l’Agència de Protecció
de la Salut:

a) Els béns i els drets de qualsevol naturalesa de què és
titular la Generalitat afectes als serveis de protecció de
la salut.

b) Els béns i els drets dels ens locals de qualsevol na-
turalesa que li siguin adscrits d’acord amb els convenis
respectius.

c) Els béns i els drets que adquireixi o que rebi per
qualsevol títol.

ARTICLE 38. RÈGIM PATRIMONIAL

1. L’Agència de Protecció de la Salut ha d’establir la
comptabilitat i els registres que permetin conèixer la na-
turalesa, la titularitat i la destinació dels seus béns i els
seus drets, propis o adscrits, sens perjudici de les com-
petències dels altres ens i organismes en matèria de
salut.

2. Els béns i els drets que la Generalitat adscrigui a
l’Agència de Protecció de la Salut li han de revertir en
les mateixes condicions que tenien en produir-se l’ads-
cripció, en el supòsit que l’Agència s’extingeixi o es
modifiqui la naturalesa de les seves funcions, sempre
que aquesta modificació tingui incidència en els dits
béns i drets. Pel que fa als béns i els drets procedents
dels ens locals, s’han d’aplicar els convenis d’adscrip-
ció corresponents.

3. Els béns i els drets adscrits a l’Agència de Protecció
de la Salut conserven la qualificació jurídica originària,
sense que l’adscripció n’impliqui la transmissió de
domini públic ni la desafectació.

4. El patrimoni de l’Agència de Protecció de la Salut
afecte a l’exercici de les seves funcions té la conside-
ració de domini públic com a patrimoni afectat a un
servei públic, i, com a tal, gaudeix de les exempcions
tributàries que corresponen als béns d’aquesta natura-
lesa.

5. S’entén implícita la utilitat pública en relació amb
l’expropiació d’immobles pel que fa a les obres i els
serveis de l’Agència de Protecció de la Salut.
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6. En tot allò que no sigui regulat per aquest capítol, són
aplicables als béns i els drets de l’Agència de Protecció
de la Salut les disposicions de la Llei 11/1981, del 7 de
desembre, de patrimoni de la Generalitat.

ARTICLE 39. RECURSOS ECONÒMICS

1. Els recursos econòmics de l’Agència de Protecció de
la Salut són constituïts per:

a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la
Generalitat, incloses les derivades del contracte de re-
lacions amb el Servei Català de la Salut.

b) Les contraprestacions que efectuïn els ens locals
amb càrrec a llur pressupost, en els termes dels conve-
nis de col·laboració establerts amb l’Agència de Protec-
ció de la Salut.

c) Els rendiments procedents dels béns i els drets pro-
pis o que tingui adscrits.

d) Les taxes i els preus públics derivats de l’exercici de
la seva activitat en l’àmbit de les competències de la
Generalitat o la derivada de les competències locals, en
els termes dels convenis de col·laboració establerts amb
l’Agència de Protecció de la Salut.

e) Els ingressos procedents de sancions administratives
i els derivats de resolucions judicials en l’àmbit de les
competències de la Generalitat o derivats de les compe-
tències locals en els termes dels convenis de col·labora-
ció establerts amb l’Agència de Protecció de la Salut.

f) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits.

g) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra
aportació voluntària d’entitats i particulars.

h) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir expres-
sament.

2. En tots els casos, les taxes i els preus públics derivats
de l’exercici de les activitats de l’Agència de Protecció
de la Salut i els ingressos procedents de sancions ad-
ministratives i resolucions judicials, en l’àmbit de les
competències de la Generalitat o els derivats de les com-
petències locals en els termes dels convenis de col·labo-
ració establerts de comú acord amb l’Agència, queden
afectats a l’Agència per al compliment de les seves fi-
nalitats.

ARTICLE 40. PRESSUPOST

1. El pressupost de l’Agència de Protecció de la Salut
es regeix pel que estableixen el text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya i les successives lleis
de pressupostos de la Generalitat.

2. El pressupost de l’Agència de Protecció de la Salut
s’ha d’orientar d’acord amb les determinacions del Pla
de salut de Catalunya i ha d’incloure el desglossament
adequat dels programes per serveis regionals.

3. D’acord amb la normativa aplicable a les modifica-
cions pressupostàries, el Consell Rector, a proposta del
director o directora gerent, pot acordar transferències
de crèdit dins el pressupost de l’Agència de Protecció
de la Salut.

ARTICLE 41. RÈGIM D’IMPUGNACIÓ DELS ACTES

1. Les persones interessades poden interposar recurs
contra els actes administratius de l’Agència de Protec-
ció de la Salut en els casos, els terminis i les formes
mateixos que els establerts per la legislació sobre pro-
cediment administratiu.

2. Els actes dictats pels òrgans centrals de l’Agència de
Protecció de la Salut poden ésser objecte de recurs d’al-
çada davant el conseller o consellera de Sanitat i Segu-
retat Social, i els dels òrgans dels serveis regionals po-
den ésser objecte de recurs d’alçada davant el director
o directora gerent de l’Agència. Les resolucions dicta-
des exhaureixen, en ambdós casos, la via administrati-
va.

3. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil s’han
de presentar al conseller o consellera de Sanitat i Segu-
retat Social, que és l’òrgan competent per a resoldre-
les, d’acord amb la normativa sobre el procediment
administratiu comú vigent. Les reclamacions prèvies a
la via judicial laboral s’han de presentar al director o
directora gerent de l’Agència de Protecció de la Salut,
que és l’òrgan competent per a resoldre-les.

4. En els actes dictats en l’àmbit de competència muni-
cipal és aplicable la legislació municipal i de règim lo-
cal.

CAPÍTOL II

DE LES COMPETÈNCIES DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENE-
RALITAT

ARTICLE 42. COMPETÈNCIES DEL GOVERN

En relació amb l’Agència de Protecció de la Salut, cor-
responen al Govern les competències següents:

a) L’aprovació de l’estructura orgànica, llevat de la de
les unitats inferiors.

b) L’aprovació del projecte de pressupost.

c) Els acords de nomenament i cessament del director
o directora gerent.

d) L’aprovació de la relació de llocs de treball.

ARTICLE 43. COMPETÈNCIES DEL DEPARTAMENT DE SANI-
TAT I SEGURETAT SOCIAL

En relació amb l’Agència de Protecció de la Salut, cor-
responen al Departament de Sanitat i Seguretat Social
les competències següents:

a) La determinació dels criteris, les directrius i les pri-
oritats de les polítiques de protecció de la salut.

b) La vigilància i la tutela de l’entitat.

c) La coordinació dels programes d’investigació i els
recursos públics, als efectes d’assolir la màxima eficà-
cia.

d) L’aprovació de l’estructura de les unitats inferiors.

e) L’aprovació dels preus públics relatius a la prestació
dels serveis, i la modificació i la revisió d’aquests.

f) El nomenament i el cessament dels membres del
Consell Rector.
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g) El nomenament i el cessament dels membres dels
consells regionals.

h) La presentació al Govern de la proposta de nomena-
ment i de cessament del director o directora gerent.

i) El nomenament i el cessament dels directors dels
serveis regionals.

j) L’aprovació de les directrius per a fer efectives les
actuacions del Pla de salut i del Pla de seguretat alimen-
tària de Catalunya en matèria de protecció de la salut.

ARTICLE 44. EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

Correspon al Servei Català de la Salut l’avaluació dels
serveis i les activitats de l’Agència de Protecció de la
Salut inclosos en el contracte de relacions entre ambdu-
es entitats.

TÍTOL V

ELS SERVEIS DELS ENS LOCALS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ

DE LA SALUT

ARTICLE 45. ELS SERVEIS MÍNIMS DELS ENS LOCALS EN

MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

1. Els ens locals, d’acord amb les competències respec-
tives, establertes per les lleis 15/1990 i 8/1987 i la nor-
mativa sanitària específica, són competents per a pres-
tar els serveis mínims següents en matèria de protecció
de la salut:

a) L’educació sanitària en matèria de protecció de la
salut en l’àmbit de les competències locals.

b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contami-
nació del medi.

c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües
de consum públic.

d) La gestió del risc per a la salut en els equipaments
públics i els indrets habitats, incloses les piscines.

e) La gestió dels riscs per a la salut derivats dels pro-
ductes alimentaris en les activitats del comerç minoris-
ta, la restauració, la producció d’àmbit local i el trans-
port urbà. Als efectes d’aquest precepte es considera
activitat de restauració la venda directa d’aliments
preparats als consumidors, com a activitat principal o
complementària d’un establiment, amb repartiment a do-
micili o sense. S’entén exclosa d’aquesta definició l’ac-
tivitat de subministrament d’aliments preparats per a
col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de
venda.

f) La gestió dels riscs per a la salut derivats dels animals
domèstics i peridomèstics i de les plagues.

g) La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les com-
petències locals.

h) Qualsevol altra activitat de competència local rela-
cionada amb la gestió en matèria de protecció de la
salut, de conformitat amb la legislació vigent en la
matèria.

2. Per al desenvolupament de les competències que te-
nen atribuïdes en matèria de protecció de la salut, els

ens locals poden sol·licitar el suport tècnic de l’equip de
protecció de la salut del sector en la demarcació del
qual es trobi comprès i poden adscriure recursos hu-
mans i materials a l’Agència de Protecció de la Salut
mitjançant els convenis que subscriguin de mutu acord.

ARTICLE 46. LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE

LA SALUT

1. Els ens locals poden prestar els serveis de protecció
de la salut especificats per l’article 45:

a) Directament o mitjançant les formes de gestió que
regula la legislació de règim local.

b) Encomanant-ne l’execució a l’Agència de Protecció
de la Salut, d’acord amb les activitats que especifica
l’article 17, mitjançant els convenis pertinents.

2. Els convenis d’encàrrec de la prestació de serveis de
protecció de la salut han d’estipular, com a mínim:

a) Els serveis mínims, de competència local, que
l’Agència de Protecció de la Salut ha de prestar en el
territori de l’administració local que pertoqui.

b) L’acord entre l’ens local i l’Agència de Protecció de
la Salut respecte a la resta de serveis que es convinguin.

c) Els acords respecte al personal i els recursos que s’hi
adscriguin, inclosos els referits als que s’han aplicat a
la prestació de serveis de protecció de la salut fins a la
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.

d) La contraprestació econòmica en el cas dels serveis
que, sense tenir la consideració de serveis mínims obli-
gatoris, siguin acordats per ambdues parts.

3. Els ens locals, en exercici de llurs competències en
matèria de protecció de la salut, poden adoptar les
mesures d’intervenció administrativa a què fa referèn-
cia el capítol II del títol III.

4. En tots els casos, l’Agència de Protecció de la Salut
ha d’informar dels resultats de les intervencions relaci-
onats amb els serveis que presti, tant si són els serveis
mínims de competència municipal com si són serveis de
competència de la Generalitat, a l’administració local
que pertoqui.

5. La gestió administrativa dels resultats de les actuaci-
ons de l’Agència de Protecció de la Salut en matèries
de competència local pertoquen a l’administració local
corresponent, excepte en el cas que el conveni signat
amb l’Agència estableixi una altra cosa.

6. Els ens locals de Catalunya han de disposar dels re-
cursos econòmics i materials suficients per a exercir les
competències en matèria de protecció de la salut amb
eficàcia i eficiència.

7. Les organitzacions associatives d’ens locals més re-
presentatives de Catalunya i l’Agència de Protecció de
la Salut han de subscriure un conveni marc de relacions
que ha d’orientar els vincles i les obligacions a establir
en els convenis que se subscriguin entre els ens locals
i l’Agència.
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TÍTOL VI

RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I

DE LES INFRACCIONS

ARTICLE 47. LES INFRACCIONS

D’acord amb aquesta Llei i les disposicions concor-
dants, constitueix infracció en matèria de protecció de
la salut:

a) Produir, distribuir o utilitzar primeres matèries o pro-
ductes additius obtinguts mitjançant tecnologies o ma-
nipulacions no autoritzades o emprar-ne en quantitats
superiors a les autoritzades o per a un ús diferent del
que està estipulat.

b) Produir, distribuir o comercialitzar aliments o pro-
ductes alimentaris obtinguts a partir d’animals o vege-
tals als quals s’hagin administrat productes zoosanita-
ris, fitosanitaris o plaguicides autoritzats en quantitat
superior a l’establerta o amb finalitats diferents de les
permeses o als quals no se n’hagi suprimit l’administra-
ció en els terminis establerts.

c) Emprar materials, substàncies o mètodes no autorit-
zats amb una finalitat diferent o en quantitats superiors
a les autoritzades en els processos de producció, elabo-
ració, captació, tractament, transformació, conservació,
envasament, emmagatzematge, transport, distribució i
venda d’aliments, begudes i aigües de consum.

d) Incomplir els requisits higiènics i sanitaris, les obli-
gacions o les prohibicions d’aquesta Llei i les normes
concordants.

e) Fer funcionar instal·lacions, establiments, serveis i
indústries o exercir activitats sense l’autorització sani-
tària pertinent.

f) Dificultar o impedir la tasca d’inspecció per acció o
omissió.

g) Negar-se o resistir-se a subministrar o facilitar la
informació requerida per les autoritats sanitàries, o pro-
porcionar-los informació inexacta o documentació fal-
sa.

h) Incomplir les mesures cautelars establertes per
aquesta Llei i per les disposicions concordants.

i) Incomplir els requeriments específics que formulin
les autoritats sanitàries.

j) Distribuir productes sense les marques sanitàries pre-
ceptives o amb marques sanitàries que no s’adeqüin a
les condicions establertes.

k) Distribuir o vendre productes passada la data de
duració màxima o la data de caducitat indicada en les
etiquetes, o manipular aquestes dates.

l) Preparar, distribuir, subministrar o vendre productes
que continguin agents físics, químics o biològics en
quantitat o en condicions suficients per a produir o
transmetre malalties o en quantitats que superin els lí-
mits establerts per reglament.

m) Desviar per al consum humà productes que no en
siguin aptes o que siguin destinats específicament a
altres usos.

n) Incórrer en irregularitats per manca dels controls i les
precaucions exigibles en l’activitat, el servei o la ins-
tal·lació de què es tracti.

o) Distribuir o vendre animals de companyia sense les
identificacions preceptives, sense la informació al pú-
blic o sense les garanties sanitàries necessàries.

ARTICLE 48. CRITERIS PER A LA QUALIFICACIÓ DE LES

INFRACCIONS

Les infraccions a què fa referència l’article 47 es quali-
fiquen com a lleus, greus o molt greus, tenint en comp-
te els criteris de risc per a la salut, la quantia de l’even-
tual benefici obtingut, el grau d’intencionalitat, la
gravetat de l’alteració sanitària i social produïda, la ge-
neralització de la infracció i la reincidència. Aquests cri-
teris poden ésser valorats separadament o conjuntament.

ARTICLE 49. QUALIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

1. En funció dels criteris establerts per l’article 48, es
consideren infraccions lleus:

a) Les simples irregularitats en l’observança d’aquesta
Llei, sense repercussió directa en la salut.

b) Les comeses per simple negligència, sempre que
l’alteració o el risc sanitari produïts hagin estat d’escas-
sa incidència.

2. Es consideren infraccions greus:

a) Les que reben expressament aquesta qualificació
segons la normativa específica aplicable en cada cas,
quan tenen repercussió en la salut.

b) Les que són concurrents amb altres infraccions sani-
tàries lleus, o han servit per a facilitar-les o encobrir-les.

c) Les que produeixen un risc o un dany greu per a la
salut.

d) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus, en
el període dels dos anys anteriors.

3. Es consideren infraccions molt greus:

a) Les que reben expressament aquesta qualificació
segons la normativa específica aplicable en cada cas,
quan tenen transcendència per a la salut.

b) Les que són concurrents amb altres infraccions sani-
tàries greus o han servit per a facilitar-les o encobrir-les.

c) Les que produeixen un risc o un dany molt greu per
a la salut.

d) La reincidència en la comissió d’infraccions greus en
el període de cinc anys anteriors.

CAPÍTOL II

DE LES SANCIONS

ARTICLE 50. SANCIONS

1. Les infraccions a què fa referència el capítol I
d’aquest títol han d’ésser sancionades amb multes
d’acord amb la gradació següent:
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a) Infraccions lleus, fins a 4.000 euros.

b) Infraccions greus, de 4.001 a 60.000 euros. Tanma-
teix, en el cas que el benefici obtingut pels infractors
superi aquesta darrera quantitat, l’import de les sanci-
ons es pot incrementar fins a un import que no ha de
superar el quíntuple del benefici obtingut dels produc-
tes o els serveis objecte de la infracció.

c) Infraccions molt greus, de 60.001 a 600.000 euros.
Tanmateix, en el cas que el benefici obtingut pels in-
fractors superi aquesta darrera quantitat, l’import de les
sancions es pot incrementar fins a un import que no ha
de superar el quíntuple del benefici obtingut dels pro-
ductes o els serveis objecte de la infracció.

2. En el supòsit d’infraccions molt greus, el Govern pot
acordar el tancament temporal de la instal·lació, l’esta-
bliment, el servei o la indústria per un termini màxim
de cinc anys.

3. Les quanties de les sancions poden ésser revisades i
actualitzades periòdicament pel Govern, tenint en
compte, fonamentalment, l’índex de preus de consum.

ARTICLE 51. ALTRES MESURES

No tenen caràcter de sanció la clausura o el tancament
de les instal·lacions, els establiments, els serveis o les
indústries que no comptin amb les autoritzacions sani-
tàries prèvies, o la suspensió del funcionament, fins que
se n’esmenin els defectes o es compleixin els requisits
exigits per raons de protecció de la salut, ni tampoc la
destrucció de productes si raons de protecció de la sa-
lut ho fan aconsellable.

CAPÍTOL III

DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR

ARTICLE 52. PRINCIPIS GENERALS

El procediment sancionador en matèria de protecció de
la salut s’ha d’ajustar a les disposicions legals relatives
al procediment administratiu, a les normes dictades pel
Govern sobre procediment sancionador i a la normati-
va de desplegament d’aquesta Llei.

ARTICLE 53. PRESCRIPCIÓ

1. Les infraccions qualificades com a lleus prescriuen al
cap d’un l’any, les qualificades com a greus, al cap de
dos anys, i les qualificades com a molt greus, al cap
de quatre anys. El termini de la prescripció comença a
comptar el dia en què s’ha comès la infracció. L’inici
del procediment sancionador, amb coneixement de la
persona interessada, interromp la prescripció de la in-
fracció. El termini de prescripció es reinicia si l’expe-
dient sancionador queda paralitzat més d’un mes per
causa no imputable als presumptes responsables. Si els
actes o les omissions constitutius d’infracció adminis-
trativa són desconeguts per manca de signes de mani-
festació externa, el termini de prescripció comença a
comptar des de la data en què aquests signes es mani-
festen.

2. Les sancions imposades per infraccions lleus prescri-
uen al cap d’un any, les imposades per infraccions greus

prescriuen al cap de dos anys i les imposades per in-
fraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys. El
termini de la prescripció comença a comptar el dia en
què la resolució per la qual s’imposa la sanció adqui-
reix fermesa, i s’interromp amb l’inici, amb coneixe-
ment de la persona o persones interessades, del proce-
diment d’execució.

3. Un cop l’Administració té coneixement de l’existèn-
cia d’una infracció, finalitzades les diligències per a
l’aclariment dels fets, l’acció per a perseguir-la caduca
si han transcorregut sis mesos sense que l’autoritat
competent hagi ordenat incoar el procediment perti-
nent.

ARTICLE 54. ÒRGANS DE LA GENERALITAT COMPETENTS

PER A IMPOSAR LES SANCIONS

1. El Govern és competent per a imposar les sancions
establertes per aquesta Llei que sobrepassin la xifra de
400.000 euros.

2. El conseller o consellera de Sanitat i Seguretat Social
és competent per a imposar les sancions compreses
entre 60.001 i 400.000 euros.

3. El director o directora gerent de l’Agència de Protec-
ció de la Salut és competent per a imposar les sancions
de fins a 60.000 euros.

ARTICLE 55. COMPETÈNCIES SANCIONADORES DE L’ADMI-
NISTRACIÓ LOCAL

1. Correspon als ens locals territorials l’exercici de la
potestat sancionadora en l’àmbit de les competències
respectives:

a) En l’àmbit municipal, l’alcalde o alcaldessa és com-
petent per a imposar les sancions de fins a 100.000
euros, i el ple de la corporació és competent per a im-
posar les sancions de fins a 300.000 euros.

b) En l’àmbit comarcal, el president o presidenta del
consell comarcal és competent per a imposar les sanci-
ons de fins a 100.000 euros, i el ple del consell comar-
cal és competent per a imposar les sancions de fins a
300.000 euros.

c) Els expedients sancionadors incoats i instruïts pels
ens locals en els quals, d’acord amb la proposta de re-
solució, correspongui imposar una sanció superior a
300.000 euros s’han de trametre a l’òrgan competent en
funció de la quantia.

2. Els ens locals poden encomanar a l’Agència de
Protecció de la Salut, mitjançant els convenis pertinents,
la gestió de la instrucció d’expedients sancionadors en
l’àmbit de llurs competències. La formalització d’aquest
encàrrec no altera, en cap cas, la titularitat de la potes-
tat sancionadora, que correspon a l’òrgan local compe-
tent en la matèria.

ARTICLE 56. COMPETÈNCIES SANCIONADORES DE L’AGÈN-
CIA DE SALUT PÚBLICA I MEDI AMBIENT DE BARCELONA

1. El president o presidenta de l’Agència de Salut Pú-
blica i Medi Ambient de Barcelona és competent per a
imposar les sancions de fins a 60.000 euros, en exercici
de les funcions que aquesta Llei assigna a l’Agència de
Protecció de la Salut.
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2. Els expedients sancionadors incoats i instruïts per
l’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barce-
lona en exercici de les funcions que aquesta Llei assig-
na a l’Agència de Protecció de la Salut, en els quals,
d’acord amb la proposta de resolució, correspongui
d’imposar una sanció superior a 60.000 euros s’han de
trametre a l’òrgan competent perquè els resolgui, en
funció de la quantia.

ARTICLE 57. COMPETÈNCIES SANCIONADORES DEL CON-
SELL GENERAL D’ARAN

1. El president o presidenta del Consell General d’Aran
és competent per a imposar les sancions de fins a
60.000 euros, en exercici de les funcions que aquesta
Llei assigna a l’Agència de Protecció de la Salut.

2. Els expedients sancionadors, incoats i instruïts pels
òrgans sanitaris del Consell General d’Aran en exercici
de les funcions que aquesta Llei assigna a l’Agència de
Protecció de la Salut, en els quals, d’acord amb la pro-
posta de resolució correspongui d’imposar una sanció
superior a 60.000 euros s’han de trametre a l’òrgan
competent perquè els resolgui, en funció de la quantia.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

L’Agència de Protecció de la Salut ha d’assumir les
seves funcions en el termini màxim d’un any compta-
dor des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

SEGONA

Els partits mèdics, farmacèutics i veterinaris s’han
d’anar extingint a mesura que entrin en funcionament
els serveis regionals i els sectors corresponents de
l’Agència de Protecció de la Salut i a mesura que
aquests darrers es dotin de l’equip corresponent esta-
blert per l’article 32.

TERCERA

A mesura que es constitueixin els serveis regionals i els
sectors corresponents de l’Agència de Protecció de la
Salut s’han d’anar suprimint les cases de socors.

QUARTA

Un cop establerta la relació de llocs de treball de
l’Agència de Protecció de la Salut, les places correspo-
nents als cossos de metges, farmacèutics, practicants i
llevadors titulars queden amortitzades en el moment
que restin vacants.

CINQUENA

Les places de funcionaris adscrits a cases de socors
queden amortitzades automàticament un cop quedi es-
tablerta la relació de llocs de treball de l’Agència de
Protecció de la Salut. Les persones que en són titulars
tenen el dret d’opció segons correspongui, d’acord amb
les disposicions transitòries d’aquesta Llei.

SISENA

Els departaments de la Generalitat competents en les
matèries d’agricultura, de comerç, de medi ambient i de

sanitat han d’establir protocols de coordinació amb
l’objectiu de fer efectius els controls que prescriu la
legislació vigent i establir un sistema de comunicació
dels controls efectuats, d’acord amb les directrius del
Pla de seguretat alimentària de Catalunya i el Pla de
salut de Catalunya.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

1. Els funcionaris dels cossos de metges i practicants
titulars que s’hagin incorporat als equips d’atenció pri-
mària en els termes de la disposició transitòria quarta
del Decret 84/1985, del 21 de març, de mesures per a
la reforma de l’atenció primària de salut a Catalunya, i
de l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat So-
cial del 6 de maig de 1986 han d’optar entre les alter-
natives següents:

a) Integrar-se a l’Agència de Protecció de la Salut per
dur a terme les funcions que aquesta entitat té encoma-
nades. Els metges titulars queden integrats en el Cos de
Titulars Superiors de la Generalitat, Salut Pública, i els
practicants titulars queden integrats en el Cos de Diplo-
mats de la Generalitat, Salut Pública, amb la jornada de
treball ordinària del personal que exerceix funcions
administratives i tècniques al servei de l’Administració
de la Generalitat. El personal a què es refereix aquesta
disposició ha de percebre les retribucions que es deter-
minin per a la seva plaça en la relació de llocs de treball
de l’Agència de Protecció de la Salut.

b) Acomplir únicament les tasques pròpies dels equips
d’atenció primària i integrar-se com a personal estatu-
tari de les institucions sanitàries de l’Institut Català de
la Salut en les categories que corresponguin, amb la
jornada de treball que aquests tenen establerta. Aquest
personal ha de rebre les retribucions que li correspon-
guin pel nou lloc de treball. Això no obstant, el comple-
ment específic a què es refereix la disposició transitò-
ria primera, paràgraf primer, in fine, de l’Ordre del
Departament de Sanitat i Seguretat Social del 2 d’abril
de 1987, per la qual s’estableix el règim retributiu de
diversos col·lectius de personal adscrit a l’Institut Català
de la Salut, té caràcter personal, transitori i absorbible.

c) Continuar acomplint les tasques pròpies dels equips
d’atenció primària i les de protecció de la salut. Pel que
fa a les tasques de protecció de la salut, aquest perso-
nal resta adscrit funcionalment a l’Agència de Protec-
ció de la Salut. S’ha d’establir per reglament el règim
de dedicació horària a aquestes tasques, al marge de
l’establert amb caràcter general per a les activitats in-
herents als equips d’atenció primària. Aquest personal
ha de continuar percebent les retribucions que acredi-
tava fins al moment d’exercir aquest dret d’opció.

2. S’ha d’establir el procediment per a l’exercici del dret
d’opció a què es refereix l’apartat 1 mitjançant una ordre
del conseller o consellera de Sanitat i Seguretat Social.

3. En el cas que les persones interessades no manifes-
tin l’opció escollida en els terminis fixats pel procedi-
ment establert a aquest efecte, s’entén que opten per la
de l’apartat 1.c.
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SEGONA

1. Els funcionaris dels cossos de metges i practicants
titulars que hagin optat per no integrar-se als equips
d’atenció primària, a l’empara de la disposició transi-
tòria quarta del Decret 84/1985 i de l’Ordre del Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social del 6 de maig de
1986, han d’optar entre les alternatives següents:

a) Integrar-se a l’Agència de Protecció de la Salut per
dur a terme les funcions que aquesta té encomanades,
adscrits a l’Agència. Els metges titulars queden inte-
grats en el Cos de Titulats Superiors de la Generalitat,
Salut Pública, i els practicants titulars, en el Cos de
Diplomats de la Generalitat, Salut Pública, de la forma
que s’estableixi per reglament, amb la jornada de tre-
ball ordinària pròpia del personal que exerceix funcions
administratives i tècniques al servei de l’Administració
de la Generalitat. El personal a què es refereix aquest
apartat ha de percebre les retribucions que es determi-
nin per a la seva plaça en la relació de llocs de treball
de l’Agència de Protecció de la Salut.

b) Continuar exercint les tasques que els corresponen
d’acord amb el que estableix l’article 3 de l’Ordre del
Departament de Sanitat i Seguretat Social del 6 de maig
de 1986. Pel que fa a l’exercici de les tasques de pro-
tecció de la salut, aquest personal resta adscrit funcio-
nalment a l’Agència de Protecció de la Salut. Se n’ha
d’establir per reglament el règim de dedicació horària
per a aquestes tasques, al marge del que es determina
amb caràcter general per a les tasques assistencials. El
personal a què es refereix aquest apartat ha de continu-
ar percebent les retribucions que acreditava fins al
moment d’exercir aquest dret d’opció.

2. El procediment per a l’exercici del dret d’opció a què
es refereix aquesta disposició s’ha d’establir per ordre
del conseller o consellera de Sanitat i Seguretat Social.

3. En el cas que les persones interessades no manifes-
tin l’opció escollida en els terminis fixats pel procedi-
ment establert a aquest efecte, s’entén que opten per la
de l’apartat 1.b.

TERCERA

1. Els funcionaris del Cos de Farmacèutics Titulars
poden optar entre les alternatives següents:

a) Integrar-se a l’Agència de Protecció de la Salut, en
el Cos de Titulats Superiors de la Generalitat, Salut
Pública, per dur a terme les tasques que aquesta entitat
té encomanades, amb la jornada de treball ordinària
pròpia del personal funcionari que exerceix funcions
administratives i tècniques al servei de l’Administració
de la Generalitat. Aquest personal ha de percebre les
retribucions que es fixin per a la seva plaça en la rela-
ció de llocs de treball de l’Agència de Protecció de la
Salut. A les persones que facin aquesta opció, els és apli-
cable el que estableixen la Llei 21/1987, del 26 de no-
vembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat; la Llei 15/1990, del
9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i la Llei
31/1991, del 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica
de Catalunya.

b) Continuar exercint les funcions pròpies de l’oficina
de farmàcia i les de protecció de la salut. Pel que fa a

les tasques de protecció de la salut, aquest personal res-
ta adscrit funcionalment a l’Agència de Protecció de la
Salut. S’ha de determinar per reglament el règim de
dedicació horària propi per a aquestes tasques, al mar-
ge de l’establert pel que fa a les activitats inherents a
l’oficina de farmàcia. Aquest personal ha de continuar
percebent les retribucions que acreditava fins al mo-
ment d’exercir aquest dret d’opció.

2. S’ha d’establir el procediment per a l’exercici del
dret d’opció a què es refereix aquesta disposició mit-
jançant una ordre del conseller o consellera de Sanitat
i Seguretat Social.

3. Si les persones interessades no manifesten l’opció
escollida en els terminis fixats pel procediment esta-
blert a aquest efecte, s’entén que opten per la de l’apar-
tat 1.b.

QUARTA

Els funcionaris del Cos de Titulats Superiors, Salut
Pública i Veterinaris de la Generalitat, vinculats al De-
partament de Sanitat i Seguretat Social, que facin fun-
cions de protecció de la salut o funcions coincidents o
vinculades amb les finalitats o els objectius de l’Agèn-
cia de Protecció de la Salut resten adscrits a la dita
Agència en les mateixes condicions que els són aplica-
bles en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Llei.

CINQUENA

Els funcionaris dels cossos d’administració general i
dels cossos especials de la Generalitat i del Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social altres que els de Sa-
lut Pública i de Veterinaris que fan funcions atribuïdes
a l’Agència de Protecció de la Salut en virtut d’aques-
ta Llei, i també funcions d’administració i gestió i altres
funcions auxiliars que hi són vinculades, resten adscrits
a l’Agència, mitjançant resolució del secretari o secre-
tària general del Departament de Sanitat i Seguretat
Social, en les mateixes condicions que els són aplica-
bles en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Llei.

SISENA

Les disposicions transitòries primera a cinquena s’han
d’anar aplicant a mesura que es constitueixi l’estructura
administrativa de l’Agència de Protecció de la Salut.

SETENA

Els funcionaris del Cos de Llevadors Titulars resten
adscrits a l’Institut Català de la Salut en les mateixes
condicions que els són aplicables en el moment d’en-
trada en vigor d’aquesta Llei i s’hi integren com a per-
sonal estatutari de les institucions sanitàries de l’Insti-
tut Català de la Salut.

VUITENA

1. El personal al servei de la Generalitat que quan en-
tri en vigor aquesta Llei ja ocupi amb caràcter interí un
lloc de treball dels cossos de metges, practicants i lle-
vadors titulars, passa a ocupar, amb caràcter interí, un
lloc de treball de personal estatutari de la mateixa ca-
tegoria, adscrit a l’Institut Català de la Salut.

2. El Departament de Sanitat i Seguretat Social, amb
caràcter únic i excepcional, ha de fer les convocatòri-
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es adequades perquè el personal a què fa referència
l’apartat 1 pugui accedir a la condició de personal es-
tatutari de les institucions sanitàries de l’Institut Cata-
là de la Salut, mitjançant la superació d’un procediment
selectiu de concurs oposició, en torn restringit i en el
mateix lloc de treball que ocupava, que tingui en comp-
te la seva experiència. Aquest personal disposa de tres
convocatòries, que s’han de fer sense solució de conti-
nuïtat. Una vegada exhaurida la darrera convocatòria,
les persones que no l’hagin superada continuen amb la
vinculació de personal interí, sotmès al procediment de
selecció ordinari. En tots els casos i als efectes de fer la
determinació dels barems del procediment selectiu,
s’han de valorar d’una manera especial el temps de
serveis prestats en l’àmbit de l’Administració sanitària
de Catalunya en llocs de treball com a sanitaris locals,
el temps de serveis prestats en qualsevol administració
pública en el territori de Catalunya en llocs de treball
d’atenció primària altres que els de sanitaris locals i el
temps de serveis prestats en qualsevol administració
pública de la resta de l’Estat en llocs de treball d’aten-
ció primària, a més de l’expedient acadèmic i dels cur-
sos de formació, de perfeccionament i de postgrau cor-
responents.

NOVENA

1. El personal al servei de la Generalitat que quan en-
tri en vigor aquesta Llei ja ocupi amb caràcter interí un
lloc de treball de farmacèutic o farmacèutica titular res-
ta adscrit a l’Agència de Protecció de la Salut, en el Cos
de Titulats Superiors de la Generalitat, Salut Pública.
Amb caràcter únic i excepcional, aquest personal pot
accedir a la condició de funcionari o funcionària del
Cos de Titulats Superiors de la Generalitat, Salut Públi-
ca, mitjançant la superació d’un procediment selectiu
de concurs oposició, en torn restringit i en el mateix
lloc de treball que ocupava, que tingui en compte la
seva experiència. Aquest personal disposa de quatre
convocatòries, que s’han de fer sense solució de conti-
nuïtat. Una vegada exhaurida la darrera convocatòria,
les persones que no l’hagin superada continuen amb la
vinculació de personal interí, sotmesa al procediment
de selecció ordinari. En tots els casos i als efectes de fer
la determinació dels barems del procediment selectiu,
s’han de valorar d’una manera especial el temps de
serveis prestats en l’àmbit de l’Administració sanitària
de Catalunya en llocs de treball com a sanitaris locals,
el temps de serveis prestats en qualsevol administració
pública en el territori de Catalunya en llocs de treball
d’atenció primària altres que els de sanitaris locals i el
temps de serveis prestats en qualsevol administració
pública de la resta de l’Estat en llocs de treball d’aten-
ció primària, a més de l’expedient acadèmic i dels cur-
sos de formació, de perfeccionament i de postgrau cor-
responents.

2. En tots els casos és aplicable el que disposen les lleis
21/1987, 15/1990 i 31/1991.

DESENA

Excepcionalment, amb la finalitat de garantir una pres-
tació adequada del servei d’assistència farmacèutica, es
pot declarar la compatibilitat de l’exercici de les funci-
ons inherents a la titularitat d’una oficina de farmàcia

i de les funcions de protecció de la salut, sota la depen-
dència funcional de l’Agència de Protecció de la Salut,
en el cas del personal interí del Cos de Farmacèutics
Titulars que, en el moment de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, sigui titular d’una oficina de farmàcia.
El règim de dedicació horària propi de les tasques de
protecció de la salut és l’establert per reglament en
desenvolupament de l’apartat 1.b de la disposició tran-
sitòria tercera. També s’han d’establir per reglament les
condicions i els criteris, com ara l’accés a la prestació
farmacèutica i les dificultats de comunicació, entre al-
tres, per a l’aplicació d’aquesta disposició transitòria. El
personal al qual es reconegui aquesta situació ha de
continuar percebent les retribucions que acreditava del
Departament de Sanitat i Seguretat Social en el moment
de l’autorització de la compatibilitat.

ONZENA

Mentre l’Agència de Protecció de la Salut no assumeixi
les funcions que aquesta Llei li encomana, aquestes
continuen a càrrec dels òrgans i els serveis correspo-
nents del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

DOTZENA

En el moment que assumeixi les seves funcions,
l’Agència de Protecció de la Salut s’ha de subrogar en
els contractes i els convenis que tinguin establerts el
Departament de Sanitat i Seguretat Social i els organis-
mes que en depenen, als efectes d’exercir les funcions
de protecció de la salut o altres que hi estiguin relaci-
onades.

TRETZENA

1. Mentre l’Agència de Protecció de la Salut no hagi
subscrit els convenis corresponents amb les entitat lo-
cals establerts per aquesta Llei, el Govern ha de garantir
que el contracte de relacions entre l’Agència de Protec-
ció de la Salut i el Servei Català de la Salut incorpori els
serveis i les activitats que l’Agència ha de prestar per
compte de les entitats locals, per a atendre els serveis
mínims de competència local.

2. Mentre no s’hagin subscrit els convenis correspo-
nents entre els ens locals i l’Agència de Protecció de la
Salut, les entitats locals poden demanar la prestació
dels serveis mínims obligatoris als serveis regionals de
l’Agència.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada la Llei 15/1983, del 14 de juliol, de la
higiene i el control alimentaris, exceptuant-ne els arti-
cles 8, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 30, 31 i 32, que mantenen
la vigència fins que no es faci el desenvolupament per
reglament d’aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

Cal adaptar per reglament l’estructura dels serveis cen-
trals i territorials del Departament de Sanitat i Segure-
tat Social per a fer efectives les disposicions d’aques-
ta Llei.
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SEGONA

El conseller o consellera d’Economia i Finances ha
d’efectuar les modificacions pressupostàries que es re-
quereixen per a complir el que estableix aquesta Llei.

TERCERA

El Govern, en el termini de sis mesos, ha d’aprovar
l’Estatut de l’Agència de Protecció de la Salut, que n’ha
de regular l’organització i el règim de funcionament,
d’acord amb els principis de desconcentració de funci-
ons i de participació de les administracions públiques
competents en la matèria.

QUARTA

El Govern ha d’adoptar les mesures pertinents per a ho-
mogeneïtzar les condicions de treball entre els col·lectius
i les categories diversos que integren l’Agència de Pro-
tecció de la Salut.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2003

El secretari tercer El president del Parlament
Esteve Orriols i Sendra Joan Rigol i Roig

Llei d’ordenació del sistema de segu-
retat pública de Catalunya
Tram. 200-00071/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 81, 26.03.2003, DSPC-P 119

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 26 de
març de 2003, ha debatut el Dictamen de la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema de seguretat públi-
ca de Catalunya (tram. 200-00071/06) i les esmenes
reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, i d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya següent:

LLEI D’ORDENACIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA

DE CATALUNYA

PREÀMBUL

JUSTIFICACIÓ I FINALITAT

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Estatut de
l’any 1979, va recuperar les competències en matèria
de seguretat pública. Així, es restituïa una capacitat
bàsica de l’autogovern ja prevista per l’Estatut de la
Segona República i que va ésser escapçada l’any 1936.

En els darrers vint anys el Parlament de Catalunya, en
l’àmbit de les seves competències, ha aprovat lleis sec-
torials que regulen els diversos àmbits en els quals la
Generalitat té competències pròpies: policies locals,

Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, protec-
ció civil i emergències, trànsit, seguretat privada i joc i
espectacles.

Paral·lelament a aquest desenvolupament normatiu, el
Govern de Catalunya ha anat assumint de manera pro-
gressiva responsabilitats pròpies en el camp de la segu-
retat pública, com ara la protecció de persones i béns,
l’ordre públic i la coordinació de les policies locals, i
altres d’executives, com la seguretat privada i, més re-
centment, el trànsit, al mateix temps que s’ha anat
produint el desplegament de substitució del Cos de
Mossos d’Esquadra, iniciat l’any 1994, a les comarques
catalanes.

En aquest context, i tenint també en compte que l’es-
mentada normativa inclou ja la regulació dels aspectes
relatius a les funcions, l’organització i l’estatut del per-
sonal dels diversos serveis que actuen en l’àmbit de la
seguretat pública, es dóna la conveniència i l’oportuni-
tat d’integrar els sectors esmentats en un sistema coor-
dinat i únic de seguretat pública de Catalunya.

El sistema de seguretat pública de Catalunya es fona-
menta en els principis de cooperació, col·laboració, lle-
ialtat institucional i auxili mutu entre les autoritats, les
administracions i els serveis públics amb responsabilitats
en l’àmbit de la seguretat, alhora que preveu també els
òrgans de coordinació i de participació ciutadana corres-
ponents, la manifestació més elevada dels quals la cons-
titueix el Consell de Seguretat de Catalunya.

El sistema de seguretat pública de Catalunya es dota,
finalment, d’un centre integrat i permanent d’atenció i
gestió de les emergències en matèria de protecció civil,
policia i urgències sanitàries, per mitjà del telèfon uni-
ficat 112, d’accés universal i gratuït.

La Llei incorpora una cultura de la coresponsabilitat,
mitjançant la qual la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments, principalment, com a administracions
catalanes, desenvolupen espais, com les juntes locals de
seguretat i les comissions regionals de seguretat, i ins-
truments de planificació i coordinació, com els conve-
nis de col·laboració i els diferents tipus de plans de se-
guretat, que han de garantir un sistema de seguretat més
eficaç i eficient per a Catalunya, tant en l’assoliment
dels resultats desitjables com en l’ús racional i sosteni-
ble dels recursos públics disponibles.

Les autoritats i les administracions locals –els alcaldes
i els ajuntaments– hi tenen un paper destacat: en la par-
ticipació en el disseny i el seguiment de les polítiques
locals de seguretat i en l’execució de les competències
que els són pròpies en aquest àmbit, sobretot per mitjà
dels serveis municipals i especialment de les policies
locals.

Correspon a la Generalitat garantir la coherència del
sistema i del conjunt de polítiques i mecanismes de
coordinació que en derivin, tot assegurant una presta-
ció equivalent per al conjunt del territori i dels ciuta-
dans del país. I en aquests darrers aspectes, sens dubte
el Cos de Mossos d’Esquadra hi té un protagonisme
destacat.

L’objectiu i els instruments del sistema consisteixen a
dotar Catalunya d’un marc flexible i participatiu en el
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qual els diversos agents públics i privats, des de les res-
pectives aportacions i responsabilitats, puguin contribu-
ir a l’elaboració i l’execució de polítiques públiques de
seguretat eficaces al servei dels ciutadans.

El foment de la convivència i la cohesió social ha de
provenir d’iniciatives i polítiques transversals moder-
nes que, des del respecte als valors de la democràcia i
la llibertat, garanteixin la seguretat de les persones i
llurs béns.

Catalunya aspira a dotar-se plenament d’un model que
transcendeixi la concepció tradicional de la seguretat i
l’ordre públic, a favor d’una orientació que es fonamen-
ti en la prevenció, la participació i la implicació dels
diferents serveis públics, i també de la societat civil.

L’ESTRUCTURA I EL CONTINGUT DE LA LLEI

El contingut de la Llei s’estructura en cinc capítols,
relatius a les disposicions generals, l’organització del
sistema de seguretat de Catalunya, l’Administració ter-
ritorial de seguretat, les relacions entre les administraci-
ons i les relacions amb els ciutadans, als quals segueixen
diverses disposicions de caràcter addicional, transitori,
derogatori i final.

El capítol I, dedicat a les disposicions generals, defineix
l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la Llei i la seva fina-
litat última, que és l’assegurament dels drets i les lliber-
tats dels ciutadans, la preservació de la convivència i el
foment de la cohesió social. Amb aquest objectiu final,
la Llei dissenya el sistema de seguretat de Catalunya,
que s’inspira en els principis de prevenció dels riscs i de
les amenaces, d’adequació dels serveis de seguretat a la
demanda social, de proximitat als ciutadans i descentra-
lització dels serveis públics, d’eficàcia de l’acció públi-
ca i d’eficiència en l’assignació de recursos i mitjans,
de planificació i avaluació de les actuacions, de propor-
cionalitat de la intervenció pública, de coresponsabilitat
i complementarietat de les autoritats i de les administra-
cions, de coordinació i cooperació entre autoritats, admi-
nistracions i serveis i de transparència i informació als
ciutadans. Aquest conjunt de principis, explícitament
establerts per la Llei, permet dotar el sistema de segu-
retat que es dissenya d’una adequada coherència i efi-
càcia, i constitueix una pauta apropiada d’orientació
general de les actuacions de les diverses administraci-
ons i llurs relacions en aquest àmbit.

El capítol II té per objecte la definició de la composi-
ció i l’estructura del sistema de seguretat, que es verte-
bra al voltant de les autoritats de la Generalitat i dels
ajuntaments, i que s’integra, a més, pels cossos i els
serveis de seguretat que en depenen i pels òrgans de
coordinació i de participació que la Llei crea i regula.
Cal remarcar que la Llei parteix d’una clara delimita-
ció de les competències de les autoritats en matèria de
seguretat, condició que reconeix fonamentalment al
conseller o consellera del departament amb competèn-
cies en matèria de seguretat pública i als alcaldes, en
llurs àmbits de competència respectius, i que estructu-
ra el sistema de seguretat de Catalunya a partir d’aques-
ta delimitació.

Cal destacar també, per la seva importància política i la
transcendència social que estan cridats a tenir, els nous
òrgans que crea la Llei: el Consell de Seguretat de Ca-

talunya, màxim òrgan de consulta i representació de les
administracions i de la societat catalana; la Comissió
del Govern per a la Seguretat, presidida pel president o
presidenta de la Generalitat, a la qual s’encarrega la
funció d’assegurar la coordinació de les actuacions i de
les polítiques de la Generalitat en matèria de seguretat;
la Comissió de Policia de Catalunya, que substitueix la
fins ara existent Comissió de Coordinació de Policies
Locals, amb funcions de gran rellevància per a la cohe-
sió interna i la funcionalitat del model de policia, i les
comissions regionals de seguretat, que aplegaran els
municipis d’una mateixa regió policial amb la finalitat
de facilitar l’anàlisi i la proposta conjunta de plans de
seguretat supramunicipals adequats a llurs necessitats
i recursos.

La Llei atorga una rellevància especial a les juntes lo-
cals de seguretat, de les quals destaca el caràcter obli-
gatori en els municipis que comptin amb policia local.
Aquest caràcter, juntament amb les funcions que se’ls
atribueixen i la presidència única de l’alcalde o alcal-
dessa, pretén fer d’aquests òrgans peces clau del siste-
ma de seguretat i del model de policia, convertint-los en
una referència necessària per a l’elaboració, la planifi-
cació i l’execució en l’àmbit local de les polítiques
públiques de seguretat més generals.

Així mateix, la Llei reconeix el paper que té en l’estruc-
tura del sistema de seguretat català l’Escola de Policia
de Catalunya, configurada com a entitat autònoma de
caràcter administratiu amb funcions de selecció, forma-
ció, reciclatge i adaptació del personal que integra el
Cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra i les policies locals, la qual impulsa els estudis i les
investigacions adequats en matèria de seguretat.

Finalment, la Llei dota el sistema d’un instrument me-
todològic que ha de contribuir a la seva eficàcia i fun-
cionalitat: el Pla general de seguretat, que ha de conte-
nir el catàleg de les previsions, les actuacions i els
mitjans relatius a tot allò que afecti o pugui afectar la
convivència i la seguretat de les persones i els béns, i
que s’ha de convertir en referència obligada per a l’ela-
boració dels plans de seguretat locals, sectorials, esta-
cionals i específics.

El capítol III estructura l’administració general i territo-
rial de seguretat. Una transcendència especial té l’atri-
bució als delegats territorials del Govern, a més de les
funcions pròpies, de la condició de delegats del depar-
tament titular de les competències en matèria de segu-
retat pública pel que fa a la potestat sancionadora en les
matèries que són competència seva. Així mateix, es cre-
en subdireccions generals, en els mateixos àmbits terri-
torials, per a la coordinació de les funcions, els serveis i
els procediments administratius que són competència
del departament titular de les competències en matèria
de seguretat pública. D’altra banda, en aquest mateix
capítol s’estructura l’organització territorial del Cos de
Mossos d’Esquadra en dos nivells principals: les àrees
bàsiques, en primer lloc, que es defineixen com les
unitats geogràfiques i de població dotades amb els ser-
veis mínims però suficients per a atendre en una prime-
ra instància totes les necessitats de protecció i seguretat
de la població de l’àrea, i, en segon lloc, les regions, que
es corresponen a les establertes pel Pla territorial gene-
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ral de Catalunya i que constitueixen el nivell adequat
per a situar-hi els serveis de suport operacional i logístic
de les àrees bàsiques. Amb aquesta estructuració es
pretén assegurar de manera suficient la coherència del
model de servei amb els principis d’adequació dels re-
cursos a la demanda social i de proximitat als ciuta-
dans, que presideixen el sistema de seguretat de Cata-
lunya.

El capítol IV estableix, en primer lloc, els principis que
regulen les relacions entre les administracions que con-
corren en l’àmbit de la seguretat –lleialtat institucional,
informació recíproca, coordinació, col·laboració i coo-
peració i assistència mútua– per tal d’assegurar l’eficà-
cia i l’eficiència de l’acció pública, en interès dels ciu-
tadans. La Llei estableix després els instruments que
han de canalitzar aquestes relacions, entre els quals
destaquen de manera especial els convenis entre el de-
partament titular de les competències en matèria de
seguretat pública i els ajuntaments i altres administra-
cions, institucions i entitats, per al desenvolupament i
l’aplicació de polítiques sectorials i altres iniciatives i
projectes en matèria de seguretat, i, en particular, els de
coordinació entre el Cos de Mossos d’Esquadra i les
policies locals i els altres que tenen per objecte instau-
rar serveis unificats o de gestió conjunta, com poden
ésser, especialment, els de recepció de denúncies i al-
tres d’atenció directa als ciutadans.

La Llei conté diverses disposicions relatives a la col·labo-
ració en matèria d’informació policial; estableix especi-
alment el manteniment d’un sistema unificat d’informa-
cions d’interès policial administrat pel departament
titular de les competències en matèria de seguretat pú-
blica i compartit per les policies locals que s’hi adhe-
reixin mitjançant el conveni corresponent. En aquest
mateix capítol, la Llei estableix les regles bàsiques per
a la coordinació necessària de les policies locals i dis-
posa diversos mecanismes d’assistència mútua entre el
departament titular de les competències en matèria de
seguretat pública i els municipis i entre la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra i les policies locals.
La Llei conté també diverses disposicions sobre plani-
ficació conjunta dels serveis i de les actuacions en ma-
tèria de seguretat, a diversos nivells, com a mètode i
com a cultura, i molt especialment com a eina a dispo-
sició dels alcaldes per a la direcció i la gestió eficaç de
les polítiques locals de prevenció i seguretat. I final-
ment, en aquest capítol, la Llei fixa l’objectiu, que ha
de promoure la Generalitat i han de compartir totes les
administracions, de crear un servei integrat d’atenció
als ciutadans en cas d’emergències, que permeti donar
l’avís i posar en alerta els serveis que corresponguin en
cada cas per a afrontar la situació creada, augmentant
d’aquesta manera la seguretat dels ciutadans i l’eficièn-
cia en la resposta a les emergències que es produeixen i
que afecten la vida, la seguretat o la salut de les persones.

El capítol V, dedicat a les relacions amb els ciutadans,
regula la imprescindible participació ciutadana en el
sistema de seguretat, articulant-lo per mitjà de la pre-
sència de les associacions i les entitats ciutadanes en el
Consell de Seguretat de Catalunya, i en les juntes locals
i les comissions regionals de seguretat. A més, els òr-
gans que han d’aprovar els diversos plans de seguretat
poden igualment fer totes les consultes prèvies que

considerin necessàries a les associacions i entitats que
representin interessos col·lectius que es puguin veure
afectats. La Llei estableix també el dret d’informació
que en matèria de seguretat tenen els ciutadans en una
societat madura i democràtica, i especifica, finalment,
el canal pel qual poden fer arribar a les autoritats les
queixes i les peticions que creguin oportunes sobre els
serveis de seguretat i l’actuació de llurs agents. Té una
rellevància especial la previsió sobre la creació d’un
servei específic de recepció i de resposta de les queixes
i les peticions que es pugui convertir en una via perma-
nent de comunicació entre l’Administració i els ciuta-
dans en un àmbit tan sensible i transcendent per a la
vida de les persones com és el de la seguretat.

La Llei promou, finalment, que el Govern de la Gene-
ralitat dediqui una atenció constant a la millora de la
comunicació entre els ciutadans i els diversos serveis de
seguretat, amb l’objectiu de simplificar-la i facilitar-los
l’accés a aquests serveis, especialment en l’àmbit de la
informació, la recepció de denúncies, l’atenció d’emer-
gències i la recepció i la tramitació de queixes i petici-
ons. Amb aquesta finalitat, la Llei encomana al Govern
que promogui l’adaptació constant i continuada dels
serveis a les possibilitats que ofereixi la tecnologia de
les comunicacions en cada moment i que en promogui
o porti a terme, quan escaigui, la integració i la unifica-
ció, i també la carta de serveis públics de seguretat, que
ha de contenir els drets i els deures dels ciutadans en
aquest sentit.

Finalment, en les disposicions addicionals se sistema-
titzen les competències sancionadores de les autoritats
en matèria de seguretat ciutadana i s’introdueixen les
modificacions i les remissions a la legislació vigent que
imposa la coherència amb aquesta nova Llei.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT

1. L’objecte d’aquesta Llei és l’ordenació de les com-
petències de la Generalitat en matèria de seguretat pú-
blica, especialment les de policia, i la seva integració
amb les de protecció civil, trànsit, joc i espectacles i
seguretat privada, en un sistema general de seguretat
propi de Catalunya, participat per les altres administra-
cions amb competències en aquesta matèria.

2. Integren el sistema de seguretat pública de Catalunya
les autoritats amb competències en la matèria i els serveis
dependents de les administracions respectives, i també
els òrgans de coordinació i participació ciutadana.

3. El sistema de seguretat pública de Catalunya té per
finalitat contribuir al desenvolupament de polítiques
públiques de prevenció i protecció eficaces en l’assegu-
rament dels drets i les llibertats dels ciutadans, la pre-
servació de la convivència i el foment de la cohesió
social.

4. El sistema de seguretat pública, entès com un siste-
ma integral, ha de garantir el dret dels ciutadans a una
prestació homogènia dels serveis de seguretat arreu de
Catalunya.
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ARTICLE 2. PRINCIPIS GENERALS

El sistema general de seguretat pública de Catalunya
s’inspira en els principis següents:

a) Prevenció dels riscs i de les amenaces.

b) Adequació del servei públic a la demanda social.

c) Proximitat als ciutadans i descentralització dels ser-
veis públics.

d) Eficàcia de l’acció pública i eficiència en l’assigna-
ció de recursos i mitjans.

e) Planificació i avaluació de les actuacions.

f) Proporcionalitat de la intervenció pública.

g) Coresponsabilitat i complementarietat d’autoritats i
administracions.

h) Coordinació i cooperació entre autoritats, adminis-
tracions i serveis.

i) Transparència i informació als ciutadans.

CAPÍTOL II

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURETAT DE CATALUNYA

ARTICLE 3. SISTEMA DE SEGURETAT DE CATALUNYA

1. El sistema de seguretat de Catalunya és integrat per:

a) Les autoritats de seguretat.

b) Els cossos policials i altres serveis, públics o privats,
de seguretat.

c) Els òrgans de coordinació i participació en matèria
de seguretat.

2. El Govern, d’acord amb el marc de competències
que estableixen la Constitució espanyola, l’Estatut
d’autonomia de Catalunya i la legislació vigent, mitjan-
çant el departament titular de les competències en ma-
tèria de seguretat pública, té la funció de protegir el lliu-
re exercici dels drets i les llibertats i de garantir la
seguretat ciutadana. A aquest efecte, ha de vetllar per la
convivència pacífica i la protecció de les persones i els
béns, d’acord amb l’ordenament jurídic.

3. La Junta de Seguretat de Catalunya és l’òrgan supe-
rior de coordinació entre la Policia de la Generalitat i
les forces i cossos de seguretat de l’Estat, d’acord amb
l’article 13 de l’Estatut d’autonomia.

ARTICLE 4. AUTORITATS EN MATÈRIA DE SEGURETAT

1. El Govern és l’òrgan col·legiat superior de Catalunya
en matèria de seguretat. El conseller o consellera del
departament amb competències en matèria de segure-
tat pública és l’autoritat de la Generalitat que dirigeix
la política de seguretat de Catalunya, d’acord amb el
Govern i sens perjudici de les funcions que corresponen
a les autoritats de l’Estat. En l’àmbit local, els alcaldes
són també autoritats superiors en matèria de seguretat,
en el marc de llurs competències.

2. Tenen també la condició d’autoritats de seguretat els
delegats territorials del Govern i les persones titulars
d’òrgans del departament amb competències en matè-
ria de seguretat pública o dels ajuntaments que, per atri-

bució legal o per delegació expressa del conseller o
consellera o de l’alcalde o l’alcaldessa, exerceixin les
funcions corresponents en la matèria.

3. Corresponen al conseller o consellera del departa-
ment amb competències en matèria de seguretat públi-
ca les funcions següents:

a) Dirigir la política de seguretat del Govern.

b) Ordenar les actuacions necessàries per a mantenir i
restablir la seguretat ciutadana, personalment o mitjan-
çant les persones titulars d’òrgans de l’Administració
de seguretat del departament amb competències en
matèria de seguretat pública, segons el que disposen
aquesta Llei i la resta de l’ordenament vigent.

c) Exercir el comandament superior de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra.

d) Coordinar les policies locals de Catalunya.

e) Presidir el Consell de Seguretat de Catalunya.

f) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Govern el Pla
general de seguretat de Catalunya.

g) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Govern les
normes reglamentàries generals de desplegament i apli-
cació d’aquesta Llei.

h) Impulsar i coordinar, en l’àmbit de l’Administració
de la Generalitat, les accions necessàries per a aconse-
guir les finalitats d’aquesta Llei.

i) Sotmetre a l’aprovació del Govern un informe anu-
al sobre la seguretat a Catalunya que, una vegada apro-
vat per aquest, s’ha de presentar al Parlament.

j) Exercir la potestat sancionadora, en els termes que li
atribueixen aquesta Llei i la resta de legislació vigent.

k) Les altres funcions que li assignen aquesta Llei i la
legislació vigent en matèria de seguretat.

4. Corresponen als alcaldes les funcions següents, sens
perjudici de la resta de funcions que els assigna la le-
gislació local:

a) Dirigir la política de seguretat en llur municipi,
d’acord amb les competències respectives i en el marc
de les determinacions del Pla general de seguretat de
Catalunya que estableix l’article 15.

b) Presidir la junta local de seguretat, si n’hi ha, i vet-
llar pel compliment dels seus acords.

c) Ordenar i dirigir les actuacions municipals en matè-
ria de seguretat, d’acord amb l’ordenament vigent.

d) Exercir el comandament superior de la policia local.

e) Impulsar i coordinar, en l’àmbit municipal, les accions
necessàries per a aconseguir les finalitats d’aquesta Llei.

f) Informar el ple de l’ajuntament sobre el pla local de
seguretat, aprovat per la junta local de seguretat.

g) Informar anualment el ple de l’ajuntament sobre
l’aplicació i les incidències del pla local de seguretat.

h) Exercir la potestat sancionadora, en els termes que
els atribueix la legislació vigent.

i) La resta de funcions que els assignen aquesta Llei i
la resta de la legislació vigent en matèria de seguretat.
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ARTICLE 5. COSSOS POLICIALS

1. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i
les policies dels ajuntaments, amb la denominació de
policia local, policia municipal, guàrdia urbana o al-
tres de tradicionals, constitueixen la policia de les ins-
titucions pròpies de Catalunya.

2. La policia local de cada municipi s’ha d’integrar en un
sol cos i el seu àmbit d’actuació és el del terme munici-
pal corresponent. Només poden actuar fora d’aquest
àmbit en situacions d’emergència i en les condicions que
estableixin els convenis de col·laboració o els plans de
coordinació aprovats pel departament titular de les com-
petències en matèria de seguretat pública.

3. Els cossos de la policia de les institucions pròpies de
Catalunya es regeixen, pel que fa a l’organització, les
funcions, el règim estatutari i el funcionament intern,
per la legislació específica en la matèria i per la resta de
l’ordenament vigent.

4. Les relacions entre els cossos de la policia de les ins-
titucions pròpies de Catalunya es regeixen pels princi-
pis que inspiren el sistema general de seguretat i, en
particular, pels de complementarietat, coordinació,
col·laboració, cooperació i auxili mutu, especialment en
el si de les juntes locals de seguretat. Els convenis subs-
crits entre el departament titular de les competències en
matèria de seguretat pública i els ajuntaments han
d’adaptar i concretar aquests principis a les circumstàn-
cies de cada municipi.

5. El Govern, sobretot per mitjà del departament titular
de les competències en matèria de seguretat pública, i
els ajuntaments han de promoure, en el si dels òrgans
conjunts, la planificació operativa de llurs serveis de
seguretat i l’assignació eficient i l’aprofitament conjunt
dels recursos, la integració dels sistemes d’informació
policial i l’homogeneïtzació dels estàndards organitza-
tius i operacionals.

6. Mitjançant la Junta de Seguretat de Catalunya es
coordina en el nivell superior la Policia de la Genera-
litat amb els cossos i les forces de seguretat de l’Estat.

ARTICLE 6. CONSELL DE SEGURETAT DE CATALUNYA

1. El Consell de Seguretat de Catalunya és l’òrgan con-
sultiu i de participació superior a Catalunya en matèria
de seguretat, sens perjudici de les funcions i de les com-
petències dels òrgans que la legislació vigent estableix
en els sectors de la seguretat pública i la policia, la pro-
tecció civil, la seguretat viària i la seguretat privada.

2. El Consell de Seguretat de Catalunya és presidit pel
conseller o consellera del departament amb competèn-
cies en matèria de seguretat pública i es compon, en els
termes fixats pel seu reglament, de representants de les
entitats ciutadanes, de les administracions locals, de la
Generalitat i, si així ho acorda l’Estat, de l’Administra-
ció de l’Estat i de la judicatura i la fiscalia.

3. El Consell de Seguretat de Catalunya ha de comptar
amb la participació, en els termes fixats pel seu regla-
ment, de representants específics de la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya, de la Comissió Catalana
de Trànsit i Seguretat Viària, de la Comissió contra la
Violència en Espectacles Esportius, del Consell Asses-

sor d’Espectacles i Activitats Recreatives, del Consell
de Coordinació de la Seguretat Privada i de la Comis-
sió de Control dels Dispositius de Videovigilància.

4. Les funcions del Consell de Seguretat de Catalunya
són:

a) Analitzar, estudiar i avaluar la situació de la seguretat
a Catalunya a partir de les dades i els estudis que deter-
mina l’apartat 5, i emetre un informe anual sobre la seva
evolució, i altres informes que consideri convenients.

b) Promoure i proposar mesures generals i iniciatives
de millora de la situació de la seguretat a Catalunya, i
presentar-les, si escau, als organismes competents.

c) Conèixer i impulsar iniciatives adreçades a la millora
dels serveis de les diverses administracions relacionats
amb la seguretat pública a Catalunya.

d) Acordar la constitució de comissions d’estudi i de
grups de treball, i fixar-ne l’àmbit i els criteris d’actu-
ació.

e) La resta de funcions que li assigni la normativa vi-
gent.

5. El departament titular de les competències en matè-
ria de seguretat pública ha de prestar al Consell de Se-
guretat de Catalunya el suport tècnic que necessiti per
al compliment de les funcions que té encomanades i,
especialment, ha de posar a la seva disposició els resul-
tats de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya i
els estudis sobre la matèria que elabora periòdicament.

6. El Govern ha d’aprovar per decret el reglament d’or-
ganització i funcionament del Consell de Seguretat de
Catalunya.

ARTICLE 7. COMISSIÓ DEL GOVERN PER A LA SEGURETAT

1. La Comissió del Govern per a la Seguretat és integra-
da pel president o presidenta de la Generalitat o, si es-
cau, pel conseller o consellera en cap, que la presideix,
i pels consellers dels departaments competents en les
matèries de seguretat pública, immigració, justícia, pro-
tecció de menors, violència de gènere, serveis socials,
sanitat, educació, indústria, comerç, consum, turisme,
medi ambient i economia i finances. El president o pre-
sidenta de la Comissió del Govern per a la Seguretat pot
convocar altres consellers i alts càrrecs del Govern a les
sessions, per raó dels assumptes a tractar.

2. La Comissió del Govern per a la Seguretat ha d’as-
segurar la coordinació de les actuacions dels departa-
ments del Govern que afectin la seguretat i el trasllat de
la política general de seguretat a les actuacions secto-
rials dels departaments. La Comissió s’ha de reunir per
conèixer el Pla general de seguretat de Catalunya que,
a proposta del conseller o consellera del departament
amb competències en matèria de seguretat pública, ha
d’aprovar el Govern, i fer el seguiment de l’execució i
del grau de compliment d’aquest Pla. La Comissió s’ha
de reunir, com a mínim, un cop cada trimestre.

3. El president o presidenta de la Comissió del Govern
per a la Seguretat ha de convocar-la quan es donin si-
tuacions excepcionals de greu risc per a la seguretat
pública o d’alteració de la convivència ciutadana, a fi
d’impulsar i coordinar les actuacions que escaiguin.
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ARTICLE 8. COMISSIÓ DE POLICIA DE CATALUNYA

1. La Comissió de Policia de Catalunya és l’òrgan
col·legiat consultiu superior en matèria de coordinació
entre la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
i les policies locals a Catalunya.

2. La Comissió de Policia de Catalunya s’adscriu al
departament titular de les competències en matèria de
seguretat pública i és integrada per:

a) El conseller o consellera del departament amb com-
petències en matèria de seguretat pública, que la presi-
deix.

b) Cinc vocals en representació dels ajuntaments.

c) Cinc vocals en representació del Govern.

3. Les funcions de la Comissió de Policia de Catalunya
són:

a) Conèixer l’aplicació dels convenis i altres acords
subscrits entre el departament titular de les competèn-
cies en matèria de seguretat pública i els ajuntaments,
fer-ne el seguiment, emetre els informes i fer les reco-
manacions que escaiguin.

b) Conèixer i debatre les qüestions de caràcter organit-
zatiu i operatiu que afectin la coordinació entre els cos-
sos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
i de les policies locals de Catalunya, presentar les pro-
postes que s’escaiguin a les autoritats i les institucions
competents en la matèria i informar-les amb caràcter
previ a l’aprovació pel Govern.

c) Emetre un informe preceptiu no vinculant en matè-
ria d’organització i estructura interna al qual s’han
d’ajustar les policies locals, i d’accés, formació i pro-
moció de llurs membres.

d) Promoure iniciatives i estudis per a la millora de la
coordinació entre la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra i les policies locals, i el foment de l’homo-
geneïtzació dels mitjans i els sistemes i de les activitats
formatives.

e) Emetre un informe preceptiu no vinculant sobre les
normes relatives a uniformitat i altres elements d’iden-
tificació de les policies locals que hagin d’ésser apro-
vades pel departament titular de les competències en
matèria de seguretat pública.

f) La resta de funcions que li atribueixi la legislació
vigent.

4. La Comissió de Policia de Catalunya pot crear sub-
comissions i grups de treball, permanents o ocasionals,
per al millor compliment de les seves funcions.

5. L’organització interna i el funcionament de la Co-
missió de Policia de Catalunya s’han d’establir per de-
cret del Govern.

ARTICLE 9. LES JUNTES LOCALS DE SEGURETAT

1. Als municipis que tinguin policia local hi ha d’haver
una junta local de seguretat, com a òrgan col·legiat de
col·laboració i coordinació general dels diversos cossos
de policia i altres serveis de seguretat que operen en llur
territori i de participació ciutadana en el sistema de
seguretat.

2. La junta local de seguretat és integrada per l’alcalde
o alcaldessa, que la presideix, amb veu i vot, i els vo-
cals permanents següents, també amb veu i vot:

a) El delegat o delegada territorial del Govern, qui pot
delegar la seva representació en el subdirector o subdi-
rectora general, d’acord amb l’article 17.2.

b) El regidor o regidora delegat en matèria de segure-
tat ciutadana.

c) El cap o la cap de la comissaria de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra del municipi o, si no,
el cap o la cap de l’àrea bàsica policial o el comanda-
ment que designi en els termes fixats per reglament.

d) El cap o la cap de la policia local o el comandament
que designi en els termes fixats per reglament.

e) Si així ho acorda l’Administració de l’Estat, són tam-
bé vocals de les juntes locals de seguretat, en l’àmbit de
llurs competències, els caps de la Guàrdia Civil i del
Cos Nacional de Policia que tinguin responsabilitats
funcionals en el municipi.

3. Quan ho requereixin els assumptes a tractar, han
d’assistir també a la reunió de la junta local de segure-
tat, amb veu però sense vot, representants de la judica-
tura i de la fiscalia, si així ho acorda l’Administració de
l’Estat.

4. Poden ésser també convidats a participar en la junta
local de seguretat, amb veu però sense vot, les associ-
acions i les entitats veïnals i ciutadanes del municipi, en
el cas que puguin ésser afectades pels assumptes a trac-
tar.

5. Si els assumptes a tractar ho requereixen, el president
o presidenta o els vocals poden assistir a les sessions de
la junta local de seguretat acompanyats dels tècnics que
creguin convenients i, especialment, de les persones
responsables dels serveis d’emergències, dels serveis
socials, de trànsit i seguretat viària i de joc i espectacles,
amb veu però sense vot. Així mateix, poden ésser cri-
dades a comparèixer davant la junta les persones res-
ponsables dels serveis de seguretat privada que actuïn
en el municipi.

6. L’alcalde o alcaldessa pot delegar excepcionalment
la presidència de les sessions de la junta local de segu-
retat al regidor o regidora de seguretat ciutadana.

7. La junta local de seguretat s’ha de reunir en sessió
ordinària, convocada pel president o presidenta, amb
caràcter trimestral. Una de les sessions anuals ha d’és-
ser plenària i hi han d’ésser convidats els vocals no
permanents i les persones i les entitats a què fan refe-
rència els apartats 3 i 4, amb la finalitat de conèixer el
pla de seguretat local i debatre la situació general de
seguretat al municipi.

8. Els acords de la junta local de seguretat s’han de
prendre per unanimitat i tenen caràcter executiu.

ARTICLE 10. FUNCIONS DE LES JUNTES LOCALS DE SEGU-
RETAT

Les juntes locals de seguretat tenen les funcions se-
güents:
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a) Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública
en el municipi i concretar les polítiques de seguretat
corresponents en l’àmbit respectiu.

b) Elaborar i aprovar el pla de seguretat local i els plans
d’actuació específics que escaiguin en l’àmbit respec-
tiu, d’acord amb el que disposen els articles 15.2 i 27,
i fer-ne el seguiment i l’avaluació mitjançant un infor-
me anual. Els plans i els informes s’han de trametre al
ple de l’ajuntament, perquè en tingui la informació, i al
conseller o consellera del departament amb competèn-
cies en matèria de seguretat pública, d’acord amb l’ar-
ticle 31.6.

c) Conèixer els plans d’emergències i els plans o les
mesures de seguretat viària, de seguretat en esdeveni-
ments esportius i de joc i espectacles, i d’altres que in-
cideixin en la situació de seguretat del municipi, i tenir-
los en compte en les previsions del pla local de
seguretat.

d) Conèixer els serveis de seguretat privada que tenen
autorització per a operar en el municipi.

e) Concretar en l’àmbit respectiu els mitjans i els pro-
cediments establerts de col·laboració, coordinació i co-
operació dels cossos i els serveis de seguretat que actu-
en en el municipi, en el marc del conveni existent.

f) Promoure les iniciatives i formular les propostes que
siguin convenients als organismes competents per a la
col·laboració, la coordinació i la cooperació millors dels
cossos i els serveis de seguretat.

g) Desplegar i executar, si escau, les actuacions esta-
blertes en el conveni subscrit entre el departament titu-
lar de les competències en matèria de seguretat públi-
ca i l’ajuntament.

h) La resta de funcions que els encomani la normativa
vigent.

ARTICLE 11. MESA DE COORDINACIÓ OPERATIVA

1. Les juntes locals de seguretat han de crear una mesa
de coordinació operativa, com a òrgan permanent i es-
table de coordinació i de cooperació dels diversos cos-
sos i serveis de seguretat al municipi.

2. La mesa de coordinació operativa ha d’ésser integra-
da pels caps de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra i de la policia local que són membres de la
junta local de seguretat i, si escau, pels altres comanda-
ments de policia o de seguretat que determini la junta
local. Els caps de policia que són membres de la mesa
poden ésser assistits pels funcionaris i els tècnics que
calgui per raó de les actuacions que s’han de portar a
terme.

3. La mesa de coordinació operativa té les funcions
següents:

a) Executar els acords de la junta local de seguretat, en
els termes establerts per la junta mateixa.

b) Assegurar l’intercanvi d’informació entre els cossos
i els serveis de seguretat que actuen en el municipi, per
mitjà dels instruments i els procediments establerts per
la normativa vigent i el conveni subscrit.

c) Assegurar la coordinació operativa de les actuacions
dels diversos cossos i serveis de seguretat al municipi

i la dels recursos en matèria de seguretat presents al
municipi.

d) Elaborar propostes de plans de seguretat i de coor-
dinació de serveis de seguretat, i presentar-los a la junta
local perquè, si escau, els aprovi.

e) Elevar a la junta local de seguretat les propostes que
cregui convenients a l’efecte de millorar la col·labora-
ció entre els diversos cossos i serveis de seguretat i llur
eficàcia i eficiència en el municipi.

f) La resta de funcions que li siguin encomanades per
la junta local de seguretat i la normativa vigent.

4. En tots els casos, les forces i cossos de seguretat han
d’actuar sota les ordres immediates dels comandaments
orgànics respectius.

ARTICLE 12. COMISSIONS REGIONALS DE SEGURETAT

1. Els municipis d’una mateixa regió policial s’han
d’integrar en una comissió regional de seguretat. Per
criteris d’eficiència, es pot establir per decret una altra
agrupació territorial de municipis per a formar una co-
missió.

2. Componen les comissions regionals de seguretat:

a) El conseller o consellera del departament amb com-
petències en matèria de seguretat pública, que la presi-
deix, o la persona en qui delegui.

b) Els alcaldes dels municipis que la integren, que po-
den delegar la representació en el regidor o regidora
competent en matèria de seguretat.

c) El delegat o delegada territorial del Govern, que pot
delegar la representació en el subdirector o subdirectora
general, d’acord amb l’article 17.2.

d) El cap o la cap de la comissaria de la regió policial,
o el comandament en qui delegui, en els termes esta-
blerts per reglament.

e) El cap o la cap de la comissaria de l’àrea bàsica po-
licial, o el comandament en qui delegui, en els termes
establerts per reglament.

f) Els caps de les policies municipals dels ajuntaments,
si escau.

3. Si així ho acorda l’Administració de l’Estat, són tam-
bé vocals, amb veu i vot, en l’àmbit de llurs competèn-
cies, els caps de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de
Policia que tinguin responsabilitats funcionals en el
municipi.

4. Si ho requereixen els assumptes a tractar, assisteixen
també a les reunions de les comissions regionals de
seguretat, amb veu però sense vot, representants de la
judicatura i de la fiscalia, si així ho acorda l’Adminis-
tració de l’Estat.

5. El president o presidenta de la comissió regional de
seguretat pot convidar a participar a les sessions, amb
veu però sense vot, representants de les entitats ciuta-
danes que actuïn en el seu àmbit territorial quan es ve-
gin afectades pels assumptes que s’hi han de tractar.

6. Si els assumptes a tractar ho requereixen, el president
o presidenta o els vocals poden assistir a les sessions de
la comissió acompanyats del personal tècnic que cre-
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guin convenient, amb veu però sense vot, especialment
de les persones responsables d’emergències, de serveis
socials, de trànsit i seguretat viària i de joc i espectacles
del seu àmbit territorial. Així mateix, el president o
presidenta pot requerir la presència davant la comissió
de les persones responsables dels serveis de seguretat
privada que actuïn en el seu àmbit territorial.

7. Les comissions regionals de seguretat tenen les fun-
cions següents:

a) Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública
als municipis que les integren, avaluar les necessitats i
els recursos disponibles i participar en la definició de
les polítiques de seguretat corresponents en llur àmbit.

b) Elaborar els plans de seguretat que considerin con-
venients en llur àmbit territorial, proposar-los als òr-
gans decisoris competents i fer-ne el seguiment i l’ava-
luació.

c) Elaborar el pla de seguretat regional, que ha de tenir
en compte els plans de seguretat locals dels municipis
compresos en la regió policial, i les directrius del Pla
general de seguretat de Catalunya establert per l’article
15, i sotmetre’l a l’aprovació del conseller o conselle-
ra del departament amb competències en matèria de
seguretat pública.

d) Conèixer els plans d’emergències i els plans o les
mesures de seguretat viària, de seguretat en esdeveni-
ments esportius, de joc i espectacles i altres que incidei-
xin en la situació de seguretat dels municipis que les
integren.

e) Promoure les iniciatives i formular les propostes que
siguin convenients als organismes competents per a la
millora de la seguretat en els municipis que les inte-
gren.

f) Elaborar els informes que creguin convenients sobre
la seguretat als municipis de llur àmbit, i presentar-los
als organismes que escaiguin.

ARTICLE 13. REGLAMENTACIÓ DE LES JUNTES I DE LES

COMISSIONS

El Govern ha d’aprovar per decret la normativa gene-
ral sobre organització i funcionament de les juntes lo-
cals de seguretat i les comissions regionals de segure-
tat. Aquests òrgans poden aprovar llur reglament de
funcionament intern, atenent les previsions d’aquesta
Llei i les normes que la desenvolupin.

ARTICLE 14. ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA

1. L’Escola de Policia de Catalunya és un organisme
autònom de caràcter administratiu adscrit al departa-
ment titular de les competències en matèria de segure-
tat pública que es regula per la llei que li és pròpia.

2. L’Escola de Policia de Catalunya té com a tasques
principals la formació bàsica, de comandaments i de les
especialitats dels membres de la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra i de les policies locals de
Catalunya, i presta suport al departament titular de les
competències en matèria de seguretat pública i als ajun-
taments en els processos de selecció del personal dels
cossos respectius.

3. L’Escola de Policia de Catalunya contribueix a l’es-
tudi, la investigació i la divulgació de matèries relatives
a la policia i la seguretat ciutadana.

ARTICLE 15. PLA GENERAL DE SEGURETAT DE CATALUNYA

1. El Govern, en l’exercici de les seves competències,
a proposta del conseller o consellera del departament
competent en matèria de seguretat pública i amb el
coneixement previ de la Comissió del Govern per a la
Seguretat i del Consell de Seguretat de Catalunya, ha
d’aprovar el Pla general de seguretat de Catalunya, que
ha d’integrar les previsions generals de riscs, actuaci-
ons i mitjans, inclosos els de seguretat privada, en ma-
tèria de seguretat ciutadana, emergències, seguretat vi-
ària i altres que afectin la convivència ciutadana i la
seguretat de les persones i els béns a Catalunya.

2. Els deures o les prestacions personals o patrimonials
dels ciutadans es determinen d’acord amb les disposi-
cions legals aplicables.

3. El Pla de seguretat de Catalunya té periodicitat bien-
nal, sens perjudici que, per raons d’urgència o de neces-
sitat, s’hagi de modificar abans d’haver transcorregut
l’esmentat termini.

4. El Pla general de seguretat de Catalunya ha d’esta-
blir les directrius i els criteris tècnics per a l’elaboració
dels plans locals i regionals de seguretat, a l’efecte
d’aconseguir-ne la coordinació i la integració adequa-
des. En l’elaboració del Pla s’han de tenir en compte les
recomanacions del Consell de Seguretat de Catalunya.

5. El Pla general de seguretat de Catalunya s’ha de pre-
sentar al Parlament.

CAPÍTOL III

L’ADMINISTRACIÓ GENERAL I TERRITORIAL DE SEGURETAT

ARTICLE 16. EL DEPARTAMENT TITULAR DE LES COMPE-
TÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA

1. El departament titular de les competències en matè-
ria de seguretat pública, de conformitat amb els objec-
tius generals establerts pel Govern, és l’òrgan respon-
sable de dirigir la política de seguretat de la Generalitat.

2. Corresponen al departament titular de les competèn-
cies en matèria de seguretat pública la direcció superi-
or del Cos de Mossos d’Esquadra, la coordinació de les
policies locals i la resta de funcions que li atorguen
aquesta Llei i l’ordenament jurídic.

ARTICLE 17. ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL DEPARTA-
MENT TITULAR DE LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SE-
GURETAT PÚBLICA

1. Correspon als delegats territorials del Govern,
d’acord amb la disposició addicional quarta, la potes-
tat sancionadora en les matèries que són competència
del departament titular de les competències en matèria
de seguretat pública, de conformitat amb les lleis sec-
torials que les regulen i sens perjudici de les competèn-
cies atribuïdes expressament a les altres autoritats en
matèria de seguretat.
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2. En cada delegació territorial del Govern hi ha una
subdirecció general, que ha de complir les funcions que
s’estableixin per reglament. La coordinació de les fun-
cions, els serveis i els procediments administratius que
són competència del departament titular de les compe-
tències en matèria de seguretat pública correspon al
subdirector o subdirectora general.

3. En tots els casos, correspon al conseller o conselle-
ra del departament titular de les competències en ma-
tèria de seguretat pública la coordinació superior en
l’àmbit de Catalunya de les actuacions en matèria de
seguretat que duen a terme els delegats territorials del
Govern.

ARTICLE 18. MAPA POLICIAL DE CATALUNYA

El Govern ha d’aprovar per decret el mapa policial de
Catalunya, d’acord amb les disposicions del Pla terri-
torial general de Catalunya. El mapa policial organitza
el territori de Catalunya en àrees bàsiques policials i en
regions policials, i té en compte les realitats metropo-
litanes en la seva organització territorial.

ARTICLE 19. ÀREES BÀSIQUES POLICIALS

1. L’àrea bàsica policial és la unitat mínima, geogràfi-
ca i poblacional, dotada d’uns serveis bàsics per a
l’atenció primària de les demandes de prevenció, segu-
retat ciutadana, control del trànsit i investigació de pri-
mer nivell. El servei bàsic es compon, d’una banda,
d’una comissaria principal de la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra i de les altres comissaries
desconcentrades que requereixin les necessitats i l’exten-
sió de l’àrea, i, de l’altra, dels cossos de policia local que
hi hagi al territori, coordinats per les juntes locals corres-
ponents.

2. El Govern ha de determinar l’àmbit de les àrees bà-
siques policials d’acord amb criteris demogràfics i ge-
ogràfics i en funció de la demanda social i local de ser-
veis de seguretat. La delimitació de les àrees bàsiques
policials s’ha d’adequar als termes dels municipis i, si
escau, a llur organització administrativa, territorial i
judicial.

ARTICLE 20. REGIONS POLICIALS

1. L’agrupació de diverses àrees bàsiques policials,
d’acord amb criteris del Pla territorial general de Cata-
lunya, forma una regió policial. Cada regió policial ha
de tenir una comissaria regional, amb seu a la comissa-
ria de l’àrea bàsica policial que determini el Govern,
per raons d’eficàcia, d’eficiència, de desconcentració,
econòmiques, socials, demogràfiques i històriques.

2. A les comissaries regionals hi ha d’haver els serveis
de suport logístic i les especialitats policials que, per
llurs característiques, transcendeixin l’àmbit de les àre-
es bàsiques policials, i s’hi du a terme la gestió descen-
tralitzada dels serveis tècnics i administratius centrals.

CAPÍTOL IV

RELACIONS ENTRE ADMINISTRACIONS

ARTICLE 21. PRINCIPIS DE RELACIÓ ENTRE ADMINISTRACI-
ONS

Les administracions públiques amb competències sobre
seguretat han d’atenir-se, en llurs relacions mútues, als
principis següents:

a) Lleialtat institucional i ple respecte de l’exercici de
les competències que corresponen a les altres adminis-
tracions.

b) Informació recíproca, especialment quan calgui per
a complir millor les competències de cada administra-
ció.

c) Coordinació en l’actuació i en la prestació dels ser-
veis.

d) Col·laboració i cooperació, que inclou l’assistència
mútua per a complir millor les competències de cada
administració.

ARTICLE 22. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

El Govern, especialment per mitjà del departament ti-
tular de les competències en matèria de seguretat públi-
ca, d’acord amb la normativa estadística vigent a Cata-
lunya, ha de promoure:

a) La innovació, el desenvolupament i la consolidació
de les activitats estadístiques en matèria de seguretat, a
fi de constituir un sistema estadístic coherent, fiable,
actualitzat, equiparable amb els sistemes de l’entorn i
útil per a la presa de decisions en els àmbits de l’Admi-
nistració relacionats amb la seguretat pública.

b) La comparabilitat de les informacions estadístiques
que produeixen les diverses administracions públiques
competents en matèria de seguretat.

c) L’intercanvi d’informació estadística en matèria de
seguretat entre el departament titular de les competèn-
cies en matèria de seguretat pública i el Ministeri de
l’Interior, en el si de la Junta de Seguretat de Catalunya,
sens perjudici del que disposa la normativa estadística
vigent a Catalunya.

d) La coherència, en el marc del Sistema Estadístic de
Catalunya, de les diverses activitats estadístiques rela-
cionades amb les infraccions penals, especialment en
matèria judicial, fiscal i d’execució penal.

ARTICLE 23. INFORMES SOBRE LA SEGURETAT

1. El departament titular de les competències en matè-
ria de seguretat pública ha d’elaborar un informe anu-
al sobre la seguretat interior a Catalunya, basat en les
activitats estadístiques regulades pel Pla estadístic de
Catalunya, i l’ha de posar a disposició de les autoritats
i dels òrgans interessats, especialment la Junta de Segu-
retat de Catalunya, la Comissió de Policia de Catalu-
nya, les juntes locals de seguretat, el Consell de Segu-
retat de Catalunya i el Parlament.

2. El departament titular de les competències en matè-
ria de seguretat pública, a petició dels ajuntaments o
d’ofici, pot elaborar informes de diagnosi i anàlisi so-
bre la seguretat en un determinat àmbit territorial, local

1.01.01.

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



Núm. 421 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d’abril de 2003

33

o supramunicipal. Aquests informes s’han de posar a
disposició dels alcaldes perquè els trametin a les juntes
locals corresponents.

ARTICLE 24. INFORMACIONS POLICIALS

1. Les autoritats i els membres del Cos de la Policia de
la Generalitat - Mossos d’Esquadra i dels cossos de
policia local de Catalunya estan obligats a facilitar-se
mútuament la informació que sigui rellevant per al
compliment de les funcions respectives, sens perjudici
de la reserva que escaigui per raó de la matèria i amb
ple respecte de la legislació aplicable, en particular la
relativa a la protecció de dades personals.

2. El departament titular de les competències en matè-
ria de seguretat pública gestiona i manté un sistema
unificat d’informacions policials, al qual tenen accés la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i les po-
licies locals de Catalunya. Un conveni d’adhesió bila-
teral entre aquest departament i l’ajuntament correspo-
nent ha de regular les condicions de l’accés i la
participació de cada cos de policia local en aquest sis-
tema unificat d’informació.

3. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ha
de facilitar l’accés de les policies locals a altres bases
de dades, en els supòsits d’interès local que es determi-
nin per reglament.

4. Mitjançant un conveni, les policies locals poden usar
el programari informàtic d’aplicació de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra i treballar en xarxes
integrades d’informació policial.

5. El departament titular de les competències en matè-
ria de seguretat pública ha d’establir per reglament els
protocols d’accés, consulta i intercanvi de dades, d’ús
del programari d’aplicació i, si escau, els relatius als
sistemes de comunicacions policials. Els convenis
subscrits amb els municipis que s’adhereixin al sistema
unificat d’informació han de concretar en cada cas les
modalitats i les condicions de l’accés i la participació
de les policies locals en les xarxes integrades d’infor-
mació, d’acord amb el que estableix l’apartat 2.

6. Les corporacions locals que disposin de policia local
han de trametre al departament titular de les competèn-
cies en matèria de seguretat pública i fer pública, dins
el primer trimestre de cada any, d’acord amb els crite-
ris unificats d’elaboració que estableixi aquest departa-
ment, la documentació següent:

a) La memòria dels serveis prestats l’any anterior.

b) Les dades registrals de delictes, faltes i incidències
diverses.

c) Les dotacions de recursos humans i materials.

7. El departament titular de les competències en matè-
ria de seguretat pública ha de promoure l’intercanvi
d’informació d’interès policial entre el Cos de Mossos
d’Esquadra i els cossos estatals, i també amb els orga-
nismes europeus de cooperació i coordinació
interpolicial, en el si de la Junta de Seguretat de Cata-
lunya.

ARTICLE 25. COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS

1. El Govern, per mitjà del departament titular de les
competències en matèria de seguretat pública, té la res-
ponsabilitat de fer efectiva la coordinació de les polici-
es locals, la qual implica la determinació dels mitjans
i dels sistemes de relació que fan possible l’acció con-
junta d’aquests cossos, mitjançant les autoritats compe-
tents, de manera que s’aconsegueixi la integració de les
actuacions particulars respectives dins el conjunt del
sistema de seguretat que els és confiat.

2. La coordinació de l’activitat de les policies locals
s’ha d’estendre, en tots els casos, a les funcions se-
güents:

a) Promoure l’homogeneïtzació dels mitjans tècnics i la
uniformitat dels altres elements comuns.

b) Establir les normes bàsiques d’estructura i d’organit-
zació interna a què s’han d’ajustar les policies locals, i
la normativa d’accés, formació i promoció de llurs
membres.

c) Determinar per reglament, amb l’informe previ de la
Comissió de Policia de Catalunya, els tipus d’armes
que han d’utilitzar les policies locals; les característi-
ques dels dipòsits d’armes; les normes per a adminis-
trar-les, i les mesures de seguretat necessàries per a
evitar-ne la pèrdua, la sostracció o l’ús indegut, d’acord
amb la normativa vigent en matèria d’armament.

d) Establir, amb l’informe previ de la Comissió de Po-
licia de Catalunya, les característiques comunes dels
uniformes, les insígnies, els distintius, l’equip, els ve-
hicles i els altres complements de les policies locals que
puguin ésser uniformats, per a garantir l’efectivitat
operativa i la identificació pública dels policies locals,
sens perjudici que cada municipi pugui afegir-hi ele-
ments característics propis.

ARTICLE 26. ASSISTÈNCIA MÚTUA

1. El Govern, especialment per mitjà del departament
titular de les competències en matèria de seguretat pú-
blica, ha de facilitar als municipis l’assessorament tèc-
nic que el disseny de les polítiques locals de seguretat
i l’operativitat dels serveis locals de seguretat correspo-
nents requereixin.

2. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i
les policies locals s’han de prestar l’assistència mútua
que l’exercici eficaç de les funcions respectives reque-
reixi.

3. Mitjançant un conveni es poden concretar l’abast i
les modalitats de l’assistència, especialment quan es
refereix a:

a) La planificació de l’actuació dels serveis policials
concurrents i compartits i de les operacions conjuntes.

b) El suport de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra als municipis que no disposen de policia
local, prestant-hi serveis propis d’aquesta, d’acord amb
la legislació reguladora de la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra i de la policia local.

c) El suport de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra als municipis prestant-hi els serveis tempo-
rals o específics que, per raó del volum o de l’especia-
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lització, les policies locals no poden assumir, d’acord
amb la legislació reguladora de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra i de la policia local.

d) La formació professional, mitjançant l’Escola de
Policia de Catalunya, i la formació ocupacional, mitjan-
çant els recursos educatius propis de cada cos.

4. La Comissió de Policia de Catalunya ha d’estar in-
formada de les actuacions d’assistència mútua entre la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i les po-
licies locals i les ha de supervisar, sens perjudici de les
funcions que corresponen a les juntes locals de segure-
tat i al comandament superior dels cossos.

ARTICLE 27. CONVENIS

1. El Govern, per mitjà del departament titular de les
competències en matèria de seguretat pública, i els
ajuntaments interessats poden signar convenis de col·la-
boració amb la finalitat de concretar les formes i els
procediments de coordinació i cooperació en els serveis
i les actuacions per al desenvolupament de polítiques
públiques en els diferents àmbits de la seguretat.
Aquests convenis han d’incloure, si escau, protocols
que delimitin les actuacions dels serveis respectius,
especialment els policials, en els àmbits on coincidei-
xin o puguin coincidir les accions respectives. En po-
den formar part, segons l’objecte del conveni, altres
departaments de la Generalitat i altres administracions,
institucions i entitats públiques o privades.

2. Els convenis poden establir la creació de comissions
i grups de treball per a dur a terme les actuacions pre-
vistes. En general, sens perjudici de les particularitats
derivades de llur objecte o llur composició, aquests
òrgans s’han de vincular a les juntes locals o a les co-
missions regionals de seguretat, d’acord amb el que
pertoqui.

3. Els convenis han d’establir, amb caràcter general, les
actuacions que s’han de dur a terme, llur finançament,
els òrgans encarregats de les dites actuacions, llur du-
rada i les altres formes d’extinció que escaiguin.

4. En tots els casos, els convenis de col·laboració entre
els cossos de seguretat han d’establir:

a) Els objectius i les finalitats que persegueixen.

b) La delimitació i l’assignació de serveis entre els cos-
sos, segons les funcions pròpies de cada un, amb indi-
cació dels que presten amb caràcter propi i exclusiu i
dels compartits.

c) Els protocols d’actuació en els serveis compartits.

d) Els estàndards generals de presència policial.

e) L’abast i els protocols de la cooperació en matèria
d’informació policial.

f) L’abast i els protocols de la cooperació en matèria de
coordinació operativa.

g) L’abast i els protocols dels serveis unificats o de
gestió conjunta.

h) Els procediments de recollida i tractament d’infor-
mació.

i) L’àmbit i el procediment d’elaboració dels plans
d’actuació conjunta.

j) Els procediments d’avaluació de resultats.

k) Els procediments d’informació al públic.

5. Els convenis han de garantir que el contingut i la
qualitat dels serveis de seguretat que reben els ciuta-
dans siguin equiparables, amb independència del lloc
de residència, i que siguin equivalents entre els muni-
cipis amb característiques sociodemogràfiques similars.

6. Han de signar els convenis en matèria de seguretat el
conseller o consellera del departament titular de les
competències en matèria de seguretat pública, l’alcal-
de o alcaldessa del municipi corresponent i, si escau,
les persones titulars dels altres departaments, adminis-
tracions, institucions i entitats que hi participin.

7. Els convenis s’han de publicar en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes a
comptar del moment que se signin.

ARTICLE 28. DELIMITACIÓ DE SERVEIS

1. Els convenis subscrits poden delimitar de manera
concreta els serveis que han de portar a terme en el
municipi la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra i la policia local, d’acord, en tots els casos, amb les
funcions assignades per la normativa vigent, especial-
ment les que especifiquen els apartats 2, 3 i 4.

2. Són funcions pròpies de la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra:

a) La protecció de les autoritats de la Generalitat i la
vigilància i la custòdia dels edificis, les instal·lacions i
les dependències propis.

b) Les de policia de seguretat ciutadana i l’ordre públic.

c) Les de policia administrativa.

d) Les que li corresponen com a policia judicial.

e) Les de policia de trànsit interurbà.

3. Són funcions pròpies de les policies locals:

a) La protecció de les autoritats de la corporació local
i la vigilància i la custòdia dels edificis, les instal·lacions
i les dependències de la mateixa corporació.

b) Les de policia de trànsit urbà.

c) Les de policia administrativa en l’àmbit de les com-
petències municipals i, especialment, les relacionades
amb la normativa mediambiental.

d) La col·laboració en les funcions de policia de segu-
retat ciutadana i ordre públic, d’acord amb el que espe-
cifiqui la junta local de seguretat.

e) Les de policia comunitària en els àmbits de la con-
vivència veïnal i dels serveis públics locals.

f) Les que li corresponen com a policia judicial, espe-
cialment amb relació al trànsit.

4. Són funcions compartides entre la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra i les policies locals:

a) Les de policia de proximitat, i l’auxili i l’assistència
als ciutadans.

b) La intervenció en la resolució amistosa de conflictes
privats, si hi són requerides.

c) La vigilància d’espais públics.
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ARTICLE 29. SERVEIS UNIFICATS I DE GESTIÓ CONJUNTA

1. Es pot establir mitjançant conveni la creació de ser-
veis unificats o bé de gestió conjunta de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra i de les policies locals,
sempre que llurs característiques ho permetin.

2. El departament titular de les competències en matè-
ria de seguretat pública ha de promoure, mitjançant
conveni, la creació de serveis unificats o conjunts de
recepció de denúncies i altres serveis d’atenció direc-
ta als ciutadans.

3. La iniciativa i la proposta de creació de serveis uni-
ficats o de gestió conjunta corresponen indistintament
al departament titular de les competències en matèria
de seguretat pública i a les corporacions locals, i han
d’ésser objecte de tractament a les juntes locals de se-
guretat i, si escau, del conveni corresponent.

4. La direcció tècnica dels serveis unificats o de gestió
conjunta correspon al cos que tingui com a pròpia la
competència sobre l’activitat objecte de l’acord o con-
veni. La direcció tècnica inclou, en tots els casos, l’es-
tabliment d’estàndards i regles de procediment opera-
tiu i de gestió de sistemes.

5. En matèria de seguretat ciutadana i ordre públic cor-
respon al departament titular de les competències en
matèria de seguretat pública assegurar serveis en quan-
titat i qualitat homologables arreu de Catalunya, adop-
tant les disposicions generals i tècniques que garantei-
xin la coherència de les estratègies i l’harmonització de
les actuacions policials als diversos territoris.

ARTICLE 30. CENTRE D’ATENCIÓ I GESTIÓ D’EMERGÈNCIES

1. La Generalitat ha de tenir un centre integrat i perma-
nent d’atenció a les demandes en matèria d’emergènci-
es i protecció civil, policia i urgències sanitàries que ha
de gestionar els procediments i els recursos destinats a
donar-hi resposta.

2. El número de telèfon unificat 112, d’acord amb la
normativa de la comunitat europea, ha d’ésser d’accés
universal i gratuït per al conjunt del territori i de la po-
blació de Catalunya.

3. Els mitjans de comunicació social han d’atendre en
tots els casos les demandes del centre a què fa referèn-
cia l’apartat 1 o de les autoritats competents, en exer-
cici de llurs funcions de planificació i gestió de l’emer-
gència, pel que fa a la difusió gratuïta de missatges i a
la informació d’interès col·lectiu a la població.

ARTICLE 31. PLANIFICACIÓ CONJUNTA

1. Els plans de seguretat poden ésser municipals, supra-
municipals o regionals, de caràcter general, sectorial,
estacional i específic.

2. Els plans de seguretat s’han d’elaborar tenint en
compte els objectius de les polítiques de seguretat acor-
dades pels òrgans superiors i de coordinació i les direc-
trius tècniques que aprovi el departament titular de les
competències en matèria de seguretat pública, amb la
finalitat de facilitar-ne l’homogeneïtat i la integració.

3. Els plans de seguretat han de tenir en compte, en llur
àmbit respectiu, les previsions contingudes en els plans

de protecció civil, de seguretat viària, de seguretat en
joc i espectacles i altres que els puguin afectar.

4. Les juntes locals de seguretat han d’aprovar un pla
general de seguretat per al municipi respectiu, que n’ha
d’analitzar la situació de seguretat; ha de definir els
objectius generals i les prioritats, els mitjans i els recur-
sos disponibles, inclosos els de seguretat privada que,
si escau, es poden utilitzar per a assolir-los; ha d’espe-
cificar les accions que s’han d’emprendre, amb el ca-
lendari d’aplicació, els mètodes de seguiment i avalu-
ació adequats i el període de vigència.

5. Les juntes locals de seguretat poden aprovar plans
sectorials, estacionals i específics de seguretat, segons
aconselli la situació de seguretat del municipi.

6. Els plans de seguretat aprovats per les juntes locals
s’han de trametre al conseller o consellera del departa-
ment amb competències en matèria de seguretat públi-
ca, que n’ha de donar trasllat als òrgans superiors de
coordinació i de participació.

7. L’aprovació de plans de seguretat d’àmbit supramu-
nicipal o regional correspon al conseller o consellera
del departament amb competències en matèria de segu-
retat pública, llevat del Pla general de seguretat de Ca-
talunya, que correspon al Govern, amb el coneixement
previ de la Comissió del Govern per a la Seguretat, a
proposta del dit conseller o consellera. Si la transcen-
dència de les accions que s’han d’emprendre ho acon-
sella, el conseller o consellera del departament amb
competències en matèria de seguretat pública pot pre-
sentar al Govern l’aprovació de plans de seguretat
d’àmbit supramunicipal o regional, de caràcter general,
sectorial, estacional o específic.

8. Les comissions regionals de seguretat han de propo-
sar al conseller o consellera del departament amb com-
petències en matèria de seguretat pública l’aprovació de
plans de seguretat per a llur àmbit territorial.

9. El conseller o consellera del departament amb com-
petències en matèria de seguretat pública ha de comu-
nicar l’aprovació de plans de seguretat supramunicipals
i regionals a les juntes locals, a les comissions regionals
de seguretat que en resultin afectades i als òrgans supe-
riors de coordinació i participació, perquè en tinguin
coneixement i, si escau, perquè hi facin l’adequació de
llurs actuacions.

CAPÍTOL V

RELACIONS AMB ELS CIUTADANS

ARTICLE 32. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1. Els ciutadans tenen dret a participar en les tasques de
seguretat pública mitjançant les associacions i les enti-
tats que tenen representació al Consell de Seguretat de
Catalunya, a les juntes locals i a les comissions regio-
nals de seguretat.

2. Els òrgans competents per a l’aprovació dels plans de
seguretat poden fer les consultes prèvies que creguin
necessàries a les associacions i les entitats que repre-
sentin interessos i col·lectius que en resultin afectats.
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ARTICLE 33. DRET D’INFORMACIÓ

1. Els ciutadans tenen dret a ésser informats de les si-
tuacions d’especial risc per a la seguretat pública que
afectin llur comunitat o una zona o un àmbit determi-
nats, i de les mesures preventives adequades per a
afrontar-les.

2. Els ciutadans tenen dret a ésser informats de les
mesures previstes en els plans de seguretat que puguin
afectar llurs drets i interessos i el normal desenvolupa-
ment de la convivència ciutadana.

3. Els òrgans competents per a aprovar els plans i les
mesures corresponents per a afrontar situacions d’espe-
cial risc han d’establir els mitjans adequats per a la di-
fusió pública de les informacions a què fan referència
els apartats 1 i 2.

ARTICLE 34. QUEIXES I PETICIONS

1. Els ciutadans poden dirigir a les autoritats de segu-
retat les queixes i les peticions que creguin oportunes
sobre la prestació dels diversos serveis de seguretat i
l’actuació dels agents.

2. El Govern, mitjançant decret, ha de crear, en el si del
departament titular de les competències en matèria de
seguretat pública, un servei que permeti la recepció i la
resposta de les queixes i les peticions dels ciutadans en
matèria de seguretat pública i, si escau, el seguiment
d’actuacions ulteriors, i que constitueixi una via perma-
nent de comunicació amb els ciutadans en l’àmbit de la
seguretat.

ARTICLE 35. ATENCIÓ ALS CIUTADANS

El Govern ha de promoure de manera constant la sim-
plificació i la facilitat de l’accés dels ciutadans als ser-
veis de seguretat, especialment en els àmbits de la in-
formació, de la recepció de denúncies, de l’atenció
d’emergències i de la recepció i tramitació de queixes
i peticions. A aquest efecte ha de promoure l’adaptació
dels serveis a l’estat de les tecnologies de la comunica-
ció de cada moment i, si escau, llur integració i unifi-
cació.

ARTICLE 36. CARTA DE SERVEI PÚBLICS

La Generalitat ha d’establir, amb l’informe previ del
Consell de Seguretat de Catalunya, la Carta de serveis
públics de seguretat, que ha d’aplegar els drets i els
deures dels ciutadans en aquest àmbit, d’acord amb la
legislació vigent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. AUTORITATS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENE-
RALITAT COMPETENTS PER A SANCIONAR EN MATÈRIA DE

SEGURETAT CIUTADANA

1. Sens perjudici de les competències que la legislació
vigent atribueix al Govern de la Generalitat, els titulars
dels òrgans del departament amb competències en
matèria de seguretat pública que tinguin la condició
d’autoritats responsables de la protecció de persones i
béns i del manteniment de la seguretat ciutadana tenen
competència per a imposar sancions, d’acord amb el
que estableix la legislació corresponent en la matèria.

2. Corresponen a les autoritats competents, d’acord
amb l’apartat 1, les atribucions següents:

a) Les determinades per la Llei orgànica 1/1992, del 21
de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana. Res-
pecte a les facultats sancionadores establertes per la dita
Llei, són competents:

1r. El Govern de la Generalitat per a imposar multes de
fins a 600.000 euros i qualsevol de les sancions restants
per infraccions molt greus, greus o lleus.

2n. El conseller o consellera del departament amb com-
petències en matèria de seguretat pública per a imposar
multes de fins a 300.000 euros i qualsevol de les san-
cions restants per infraccions molt greus, greus o lleus.

3r. La resta d’autoritats a què fa referència l’apartat 1
per a imposar multes de fins a 60.000 euros i qualsevol
de les sancions restants per infraccions molt greus,
greus i lleus.

b) Les determinades per la Llei de l’Estat 23/1992, del
30 de juliol, de seguretat privada. Respecte a les facul-
tats sancionadores establertes per la dita Llei, són com-
petents:

1r. El conseller o consellera del departament amb com-
petències en matèria de seguretat pública, pel que fa a
les faltes molt greus.

2n. El director o directora general de Seguretat Ciuta-
dana, pel que fa a les faltes greus i lleus.

c) Les atribucions restants segons la legislació vigent,
amb les correspondències següents:

1r. Les atribucions del ministre o ministra d’Interior i
dels secretaris d’Estat corresponen al conseller o con-
sellera del departament amb competències en matèria
de seguretat pública.

2n. Les atribucions de les persones titulars de les direc-
cions generals i de les delegacions i subdelegacions del
Govern de l’Estat corresponen al director o directora
general de Seguretat Ciutadana.

3. Totes les autoritats i tots els funcionaris públics, en
l’àmbit de llurs competències, han de col·laborar amb
les autoritats a què fan referència els apartats 1 i 2 i
prestar-los l’auxili que sigui possible, amb vista a la
consecució de les finalitats definides per aquesta Llei.

4. En el supòsit que les autoritats autonòmiques i els
membres dels cossos de policia de Catalunya hagin
de sol·licitar ajuda i col·laboració als particulars, cal
atenir-se al que disposa l’article 5.2 de la Llei orgà-
nica 1/1992.

SEGONA. COMPETÈNCIES DELS ALCALDES PER A SANCIO-
NAR EN MATÈRIA DE SEGURETAT CIUTADANA

Per infraccions establertes per la legislació vigent en
matèria de seguretat ciutadana, els alcaldes tenen com-
petències, amb l’audiència prèvia de la junta local de
seguretat, per a imposar les sancions de suspensió de
les autoritzacions o els permisos que haguessin conce-
dit els municipis i de multa, quan així ho hagi establert
la legislació vigent, en els termes que aquesta ho faci.

1.01.01.

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



Núm. 421 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d’abril de 2003

37

TERCERA. AUTORITATS COMPETENTS PER A SANCIONAR EN

MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL, TRÀNSIT, JOC I ESPECTACLES

1. Són autoritats competents per a sancionar en matè-
ria de protecció civil, trànsit, joc i espectacles el Go-
vern, el conseller o consellera del departament amb
competències en matèria de seguretat pública i les per-
sones titulars dels òrgans d’aquest departament, en els
termes establerts per la legislació específica correspo-
nent.

2. Són autoritats competents per a sancionar en matè-
ria de protecció civil, trànsit i espectacles els alcaldes,
en els termes establerts per la legislació específica cor-
responent.

QUARTA. ATRIBUCIONS DELS DELEGATS TERRITORIALS DEL

GOVERN

1. Els delegats territorials del Govern tenen, a més, la
condició de delegats del departament titular de les com-
petències en matèria de seguretat pública i del Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals, dels
quals depenen orgànicament i funcionalment pel que fa
a l’àmbit competencial respectiu.

2. Els delegats territorials del Govern són nomenats i
separats del càrrec per decret del Govern, a proposta
conjunta del conseller o consellera de la Presidència,
del conseller o consellera titular de les competències en
matèria de seguretat pública i del conseller o conselle-
ra de Governació i Relacions Institucionals.

3. En tots els casos, correspon als consellers titulars
dels departaments amb competències en matèria de
seguretat pública i de Governació i Relacions Instituci-
onals la coordinació de l’execució de les competènci-
es del departament respectiu en l’àmbit territorial cor-
responent.

CINQUENA. RÈGIM ESPECIAL DE LA CIUTAT DE BARCELO-
NA

El desplegament d’aquesta Llei ha de tenir en compte
el que estableix la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de
la Carta municipal de Barcelona.

SISENA. EL COS D’AGENTS RURALS

Els agents rurals, quan actuïn com a agents de l’auto-
ritat, en l’exercici de les funcions que els atribueix la
Llei que regula aquest Cos, tenen accés a la informació
i s’han d’integrar en el sistema de seguretat de Catalu-
nya.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La regulació de les juntes locals de seguretat establer-
ta per aquesta Llei és aplicable a partir del moment en
què es produeixi el desplegament de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra en els municipis cor-
responents.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

1. Es deroga l’article 16 de la Llei 16/1991, del 10 de
juliol, de les policies locals.

2. Les referències que fa la legislació vigent a la Comis-
sió de Coordinació de les Policies Locals s’entenen
fetes a la Comissió de Policia de Catalunya.

3. Es deroga la disposició addicional segona de la Llei 10/
1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra.

4. Queden derogades totes les normes de rang igual o
inferior que s’oposin al que estableix aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. HABILITACIÓ REGLAMENTÀRIA

S’autoritzen el Govern i el conseller o consellera del
departament titular de les competències en matèria de
seguretat pública per a dictar els reglaments que calguin
per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 26 de març de 2003

La secretària primera El president del Parlament

Carme Valls i Llobet Joan Rigol i Roig

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1803/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’execució dins l’any
2003 d’una fase del projecte de canalit-
zació del riu Cardener al pas per Sant
Joan de Vilatorrada (Bages)
Tram. 250-03215/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
418)

Al BOPC 418, pàg. 7.

On diu:

«Resolució 1803/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’execució dins l’any 203 d’una fase del projecte de
canalització del riu Cardener al pas per Sant Joan de
Vilatorrada (Bages).»

Ha de dir:

«Resolució 1803/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’execució dins l’any 2003 d’una fase del projecte de
canalització del riu Cardener al pas per Sant Joan de
Vilatorrada (Bages).»

1.10.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre el rebuig a
la guerra contra l’Iraq
Tram. 250-03145/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió Perma-
nent de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat, tinguda el dia
22.04.2003 (DSPC-C 457).

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de reconeixement de la
Universitat Abat Oliva CEU
Tram. 200-00087/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 55980).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 28.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de derogació de l’ar-
ticle 27 de la Llei 7/1987, de 4 d’abril,
d’establiment i regulació d’actuacions
públiques especials a la conurbació de
Barcelona i a les comarques compre-
ses dins la seva zona d’influència di-
recta
Tram. 202-00172/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 55929).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2003 al 26.04.2003).

Finiment del termini: 28.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

2.10.25.
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Proposició de llei d’establiment d’un
ajut anual a les pensions no contribu-
tives i assistencials i a les pensions
contributives inferiors al salari mínim
interprofessional
Tram. 202-00181/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 55929).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2003 al 26.04.2003).

Finiment del termini: 28.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 56039).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2003 al 29.04.2003).

Finiment del termini: 30.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2003.

Proposició de llei per la qual es decla-
ra paratge natural d’interès nacional la
finca Pinya de Rosa, al terme munici-
pal de Blanes (Selva)
Tram. 202-00191/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 29.04.2003 al 16.05.2003).

Finiment del termini: 19.05.2003; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició de llei d’ús del català i de
política lingüística de Catalunya
Tram. 202-00198/06

Presentació: Sr. Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, juntament amb onze altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 55968 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep-Lluís Carod Rovira, Josep Bargalló
Valls, Jordi Ausàs i Coll, Ernest Benach i Pascual,
Carles Bonet i Revés, Francesc Ferrer i Gironès, Josep
Huguet i Biosca, Jaume Oliveras i Maristany, Carme
Porta i Abad, Joan Ridao i Martín, Xavier Vendrell i
Segura, Pere Vigo i Sallent, del Grup parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/proposta: Proposició de llei d’ús del català
i de Política Lingüística de Catalunya

I. SIGNIFICAT I SITUACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA

La llengua catalana és un element fonamental de la
formació i la personalitat nacional de Catalunya, un
instrument bàsic de comunicació, d’integració i de co-
hesió social de la ciutadania, amb independència del
seu origen geogràfic, i el lligam essencial de Catalunya
amb les altres terres de parla catalana, amb les quals
forma una comunitat lingüística que ha aportat al llarg
dels segles, amb veu original, una valuosa contribució
a la cultura universal. A més, ha estat el testimoni de
fidelitat del poble català envers la seva terra i la seva
cultura específica.

Forjada originàriament en el territori de Catalunya i
anomenada catalana per aquesta raó, compartida amb
altres terres «en les quals rep també denominacions
populars, i fins i tot estatutàries, diverses», la llengua
catalana ha estat sempre la pròpia del país i, com a tal,
s’ha vist afectada negativament per alguns esdeveni-
ments de la història de Catalunya, que l’han portada a
una situació precària. Aquesta situació és deguda a di-
versos factors, com són la persecució política del català
i la imposició legal del castellà durant més de dos se-
gles i mig; les condicions polítiques i socioeconòmi-
ques en què es produïren els canvis demogràfics de les
darreres dècades, i, encara, el seu caràcter de llengua
d’àmbit restringit, similar al d’altres llengües oficials
d’Europa, especialment en el món actual, en què la
comunicació, la informació i les indústries culturals
tendeixen a la mundialització.

Com a resultat, doncs, de totes aquestes circumstàncies,
la situació sociolingüística de Catalunya és avui comple-
xa. La realitat d’una llengua pròpia que no ha assolit la
plena normalització i que té un nombre de parlants rela-
tivament petit en el context internacional conviu amb el
fet que una part significativa de la població té ‘altres llen-
gües maternes, especialment la llengua castellana, en les
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quals s’expressen preferentment i a partir de les quals
han contribuït, tot sovint, a enriquir de manera significa-
tiva la mateixa cultura catalana. Aquesta realitat, doncs,
exigeix una política lingüística que ajudi eficaçment a
normalitzar la llengua pròpia de Catalunya, i que, simul-
tàniament, garanteixi un respecte escrupolós als drets
lingüístics de tota la ciutadania.

En aquest nou context, es fa especialment necessari que
els poders públics estableixin un ordenament de la di-
versitat lingüística que garanteixi a la comunitat de
llengua catalana el desenvolupament equilibrat de les
seves relacions amb les altres àrees lingüístiques, la
projecció futura de les aportacions d’aquesta comuni-
tat a la cultura universal, i la continuïtat normal de les
funcions del català com a llengua comuna, instrument
de cohesió i d’identificació de la societat catalana i com
a eina d’integració normal i eficaç de la nova població
immigrant en la societat catalana.

II. EL MARC JURÍDIC

El marc jurídic actual de la llengua catalana és determi-
nat per la Constitució espanyola del 1978 i per l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya del 1979, així com per
les disposicions europees que tenen aplicació directa a
Catalunya i en condicionen alguns aspectes destacats
del funcionament del mercat.

La primera, tot reconeixent la diversitat dels pobles que
integren l’Estat espanyol, estableix a l’article 3 que «el
castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat» i,
com a tal llengua oficial, que «tots els espanyols tenen
el deure de conèixer-la i el dret d’usar-la». A més, la
Constitució diu que «les altres llengües espanyoles se-
ran també oficials en les respectives comunitats autòno-
mes d’acord amb els seus estatuts». Correspon als po-
ders públics, d’altra banda, d’acord amb l’article 9.2, de
promoure les condicions per tal que la llibertat i la
igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra
siguin reals i efectives, així com remoure els obstacles
que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la
participació de tota la ciutadania en la vida política,
econòmica, cultural i social.

L’Estatut, en l’article 3, disposa: «1. La llengua pròpia
de Catalunya és el català. 2. L’idioma català és l’ofici-
al de Catalunya, així com també ho és el castellà, ofi-
cial a tot l’Estat espanyol. 3. La Generalitat garantirà
l’ús normal i oficial d’ambdós idiomes, prendrà les
mesures necessàries per tal d’assegurar llur coneixe-
ment i crearà les condicions que permetin d’arribar a
llur igualtat plena quant als drets i deures de la ciutada-
nia de Catalunya. 4. La parla aranesa serà objecte d’en-
senyament i d’especial respecte i protecció». En aquest
sentit, el català i el castellà són llengües oficials a Ca-
talunya amb el mateix rang jurídic, però amb fona-
ments i conseqüències diferents. Així, l’oficialitat del
català procedeix de la seva condició de llengua pròpia
–històrica i nacional– de Catalunya i dóna lloc a una
oficialitat de naturalesa territorial, la qual compromet
els poders públics a restablir-li i garantir-li la funció de
llengua comuna en tots els usos públics institucionals,
a més d’assegurar-ne la disponibilitat d’ús personal a
tota la ciutadania. L’oficialitat del castellà deriva de la
seva condició de llengua oficial de l’Estat i dóna lloc a

una oficialitat de naturalesa personal, que garanteix a
tota la ciutadania la disponibilitat d’usar-la en les seves
activitats públiques i privades, en igualtat amb la llen-
gua catalana.

Aquestes disposicions estatutàries, que reconeixen el
català com la llengua pròpia del país i la declaren l’idi-
oma oficial, al costat de la llengua que és oficial a l’es-
tat, foren desenvolupades per la Llei 7/1983, del 18
d’abril, de normalització lingüística a Catalunya,
d’enorme transcendència en la història de la llengua,
que va comportar la despenalització del català i en ca-
torze anys de vigència varen permetre l’extensió del
coneixement entre la gran majoria de la població i una
política concertada entre tots els sectors de la societat,
que s’ha materialitzat en el procés de normalització lin-
güística.

En el temps de vigència de la Llei 7/1983 es varen
produir canvis transcendents: en el camp tecnològic,
s’ha generalitzat l’ús de la informàtica i de les autopis-
tes de la informació; en el camp cultural i comercial,
vàrem assistir a una pugna entre els defensors de la di-
versitat cultural igualitària i els partidaris d’una llibertat
de comerç que suprimeixi les limitacions als préstecs
culturals, especialment en el món de les comunicacions
i de l’audiovisual; en el camp polític, d’una banda,
Espanya es va incorporar a la Comunitat Econòmica
Europea, avui Unió Europea, regida pel principi del
multilingüisme integral i, d’altra banda, la Generalitat
va assumir moltes de les competències previstes en
l’Estatut, de forma que resulta plenament lògica la par-
ticipació directa i igualitària de Catalunya en les deci-
sions i polítiques comunitàries relatives a temes lingüís-
tics i culturals; així mateix, en el camp social i
sociolingüístic, hi ha hagut i encara hi ha un canvi no-
table en els fluxos migratoris i s’han generalitzat els
coneixement del català, especialment entre les gene-
racions més joves, que han de poder rendibilitzar aquests
aprenentatges en accedir al mercat de treball, contribuint
alhora a l’extensió de l’ús social del català en les acti-
vitats laborals i professionals. També hi ha hagut una
important evolució del dret lingüístic al nostre país,
deguda en part a la jurisprudència del Tribunal Consti-
tucional i, en part, a la legislació catalana i als estudis
doctrinals. Finalment, cal destacar el contingut de les
resolucions del Parlament Europeu del 30 de novembre
de 1987, sobre les llengües i cultures de les minories
regionals i ètniques; de l’11 de desembre de 1990, so-
bre la situació de les llengües a la Comunitat i la de la
llengua catalana; del 9 de gener del 1994, sobre les
minories lingüístiques i culturals de la Unió Europea;
de la Carta europea de les llengües regionals o minori-
tàries, adoptada com a convenció pel Comitè de Minis-
tres del Consell d’Europa el 25 de juny de 1992, i, en-
cara, de la Declaració universal de drets lingüístics,
proclamada a Barcelona el 6 de juny de 1996 i que va
comptar amb el suport unànime del Congrés dels Dipu-
tats i del Parlament de Catalunya (Resolució 181/V).

Totes aquestes circumstàncies varen fer aconsellable la
modificació i l’actualització de la Llei del 1983 i reno-
var l’acord polític i social que hi va haver al seu voltant.
Això havia de permetre consolidar el procés impulsat
per la Llei de normalització lingüística en l’àmbit de
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l’administració i de l’ensenyament, adaptar a les neces-
sitats d’avui la regulació dels mitjans de comunicació
i les indústries culturals i establir una normativa lingüís-
tica adreçada al món socioeconòmic, tot plegat amb
l’objectiu d’avançar en la generalització del coneixe-
ment complet i de l’ús normal del català, la qual cosa
permetrà donar un nou impuls al seu ús social. Per
aquest motiu va aprovar-se la Llei 1/1998, de 7 de ge-
ner, de Política Lingüística, mitjançant la qual es pre-
tenien aconseguir aquests nous objectius. Aquesta nova
llei si bé va ampliar el camp de regulació de la políti-
ca lingüística en diversos àmbits, va néixer, fruit del
consens, sense prou capacitat sancionadora per a cor-
regir els incompliments. Tampoc, en els temes que en
la llei s’establia capacitat sancionadora, s’ha n’ha fet
l’ús apropiat. Els moviments migratoris, el fet globa-
litzador i la presència d’una llengua oficial per a tot
l’estat molt més forta han provocat que, tot i els esfor-
ços i els innegables avenços en determinats camps, en
especial el del coneixement de la llengua pròpia per
part de la majoria de la població, el català ha seguit en
una situació de debilitat, sobretot quan a ús social i
quan a presència en molts àmbits de la vida col·lectiva.
També han persistit determinats incompliments i acti-
tuds contràries a la plena normalització lingüística del
català, i fins i tot s’han produït retrocessos en algunes
qüestions.

És per tot l’exposat que per superar aquestes dificultats
i consolidar la llengua catalana com a llengua pròpia,
comuna i oficial dels catalans i per regular alhora els
usos de totes les llengües que conviuen en la realitat
multilingüe de la població catalana, cal adoptar una
nova llei.

Per a continuar aquest impuls, convé també modificar
la normativa estatal i l’europea, i refermar les polítiques
de foment i les dotacions pressupostàries correspo-
nents.

III. EL CONTINGUT I L’ESTRUCTURA D’AQUESTA LLEI

Aquesta Llei formula els conceptes jurídics de llengua
pròpia i de llengua oficial. Així, el concepte de llengua
pròpia aplicat a la catalana obliga els poders públics i
les institucions de Catalunya a protegir-la, a usar-la de
manera general i a promoure’n l’ús públic a tots els
nivells. El concepte de llengua oficial, aplicat al català
i al castellà, garanteix a la ciutadania els drets subjec-
tius, que són proclamats explícitament, a aprendre les
dues llengües, a poder usar-les lliurement en totes les
seves activitats públiques i privades, a ésser atesos en la
que escullin en llurs relacions amb les administracions
i, de manera gradual i progressiva, amb tots els agents
socials que ofereixen serveis al públic, i a no ésser dis-
criminats per raó de llengua.

Tenint en compte aquests principis, la Llei regula l’ús
de les dues llengües oficials a Catalunya i les mesures
d’empara i promoció de l’ús del català per a aconse-
guir-ne la normalització i de foment per a garantir-ne
la presència en tots els àmbits. També regula l’ús i les
mesures d’empara i promoció de l’ús de l’aranès a la
Vall d’Aran en termes similars al català a la resta del
país. Pel que fa a les altres llengües que es parlen a
Catalunya la llei reconeix el dret de la ciutadania a
usar-les i a no sofrir discriminació per aquesta raó, i

regula el foment de l’ensenyament d’aquestes llen-
gües no oficials.

En l’àmbit oficial i administratiu, estableix que les ad-
ministracions i les institucions catalanes han d’emprar
de manera general el català, sens perjudici del dret de
la ciutadania a adreçar-s’hi en la llengua oficial que triï,
i proclama la plena validesa de tota la documentació
pública i privada en qualsevol de les dues llengües ofi-
cials, amb plena independència de l’una respecte de
l’altra, en tots els àmbits, inclosos l’Administració de
l’Estat, la de justícia i els registres públics.

Pel que fa a l’ensenyament, garanteix el ple coneixe-
ment de les dues llengües a tota la població i, alhora, la
no separació ni discriminació de l’alumnat en grups
diferents, tot mantenint el sistema de conjunció lingüís-
tica aplicat a l’empara de la Llei del 1983, i d’acord
amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional.
També estableix un marc que permet a les universitats
garantir la plenitud d’ús del català en la docència, la
recerca i la gestió, objectiu únicament realitzable en el
sistema universitari català, sens perjudici de l’ús com-
plementari de totes les altres llengües, que convingui
per la naturalesa universal de l’activitat acadèmica,
d’acord amb els articles 3 i 6 de la llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya.

En l’àmbit dels mitjans de comunicació, i en el marc de
les competències de la Generalitat, es regula l’ús del
català en les emissores de radiodifusió i de televisió, per
tal de garantir la presència de la llengua pròpia en l’es-
pai radiofònic i televisiu, i s’estableixen mesures de
foment de la premsa escrita. Pel que fa a les indústries
culturals, es mantenen i es reforcen les mesures de fo-
ment que ja establia la Llei de normalització lingüísti-
ca per a la cinematografia, el llibre, la cançó i les arts
de l’espectacle, i s’hi inclouen referències a la informà-
tica, a la telefonia, les xarxes de comunicació telemà-
tiques i els productes d’enginyeria lingüística que han
esdevingut la base del tractament de la informació en
tots els camps.

Pel que fa a l’àmbit socioeconòmic, s’adopten mesures
de regulació de la presència i de foment de l’ús de la
llengua catalana en tots els camps en què per raons de
mercat o d’altres no es garanteix prou. D’aquesta ma-
nera, les empreses públiques, les concessionàries i les
de serveis públics s’incorporen activament al procés de
normalització lingüística, tot garantint els drets lingüís-
tics dels consumidors i consumidores. L’objectiu és
aconseguir una situació d’equitat entre les dues llen-
gües en el món econòmic de manera progressiva, a
mesura que tota la ciutadania de Catalunya adquireixi
un coneixement complet de la llengua catalana. Per
això, es garanteix el principi de disponibilitat en aquest
àmbit i el dret de tot ciutadà a ser informat, atès i cor-
respost en qualsevol de les dues llengües oficials, així
com el deure correlatiu de totes les institucions i sectors
professionals per adequar la seva estructura a l’exerci-
ci d’aquest dret.

També és reconeix, s’empara i es fomenta l’ensenya-
ment i l’ús de l’aranès a la Vall d’Aran, amb una re-
ferència a la seva Llei de règim especial i amb ple res-
pecte per les competències de les seves institucions
pròpies.
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Finalment es tipifiquen i regulen les infraccions, es
concreta el règim sancionador aplicable en aquelles
qüestions sancionables per altres lleis i se n’estableix el
règim de sancions per a les infraccions relatives a la
indústria cinematogràfica i audiovisual.

Pel que fa a l’estructura, la Llei consta de quaranta-vuit
articles, vuit disposicions addicionals, tres de transitò-
ries i dues de finals. L’articulat es distribueix en vuit
capítols, que regulen els principis generals (capítol pre-
liminar), l’ús institucional (capítol I), l’onomàstica (ca-
pítol II), l’ensenyament (capítol III), els mitjans de co-
municació i les indústries culturals (capítol IV),
l’activitat socioeconòmica (capítol V), l’acció de fo-
ment (capítol VI), i les infraccions i el règim sanciona-
dor (capítol VII)

CAPÍTOL PRELIMINAR

ARTICLE 1. L’OBJECTE D’AQUESTA LLEI

1. Aquesta Llei té per objecte el desenvolupament de
l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per
tal d’emparar, fomentar i normalitzar l’ús de la llengua
catalana en tots els àmbits, així com de l’aranès a la Vall
d’Aran, i de garantir l’ús normal i oficial del català i del
castellà.

2. Són objectius principals d’aquesta Llei:

a) Emparar i fomentar l’ús del català per tota la ciuta-
dania.

b) Fer socialment efectiu l’ús del català com a llengua
oficial.

c) Normalitzar i fomentar l’ús del català en l’adminis-
tració, l’ensenyament, els mitjans de comunicació so-
cial, la toponímia i la retolació, les indústries culturals
i el món socioeconòmic, tant pel que fa a productes i
serveis, com a les relacions i comunicacions a l’interior
de les empreses, així com a les comunicacions exteriors
d’aquestes i d’altres persones jurídiques, i garantir que
les persones consumidores i usuàries de Catalunya pu-
guin accedir a uns nivells significatius de presència de
la llengua catalana en tots aquests àmbits.

d) Assegurar l’extensió del coneixement del català per
tota la ciutadania

e) Regular l’ús d’altres llengües que formen part de la
realitat plurilingüística del país i impulsar-ne el conei-
xement, especialment de les que tenen un ús universal
o són parlades per una part important de la ciutadania.

ARTICLE 2. LA LLENGUA COMUNA I PRÒPIA

1. El català és la llengua pròpia de Catalunya, és a dir,
la seva llengua nacional i territorial, forjada per la so-
cietat catalana al llarg de la història i arrelada al seu
medi geogràfic, social i cultural.

2. El català, com a llengua pròpia i a partir del princi-
pi de territorialitat ha de ser utilitzat amb plena norma-
litat com a llengua comuna en totes les funcions públi-
ques i concretament ha de ser emprat:

a) A totes les institucions de Catalunya, i en especial a
l’Administració de la Generalitat, a l’Administració

local, a les corporacions, a les empreses i als serveis
públics, als mitjans de comunicació institucionals, a
l’ensenyament, en tots els nivells i les modalitats, i a la
toponímia.

b) La llengua preferentment emprada per l’Administra-
ció de l’Estat a Catalunya, per les altres institucions i,
en general, per les empreses i les entitats que ofereixen
serveis al públic, en la seva relació oral i per escrit, en
condicions d’ús no inferiors a cap altra llengua.

ARTICLE 3. LES LLENGÜES OFICIALS

1. El català és la llengua oficial de Catalunya, així com
també ho és el castellà.

2. El català i el castellà, com a llengües oficials i a partir
del principi de personalitat, poden ésser emprades in-
distintament per la ciutadania en totes les activitats
públiques i privades. Els actes jurídics fets en qualsevol
de les dues llengües oficials tenen, pel que fa a la llen-
gua, plena validesa i eficàcia.

3. L’aranès és la llengua oficial, juntament amb el ca-
talà i el castellà, a la Vall d’Aran.

ARTICLE 4. ELS DRETS I ELS DEURES LINGÜÍSTICS DE LA

CIUTADANIA

1. Tota la ciutadania de Catalunya té el deure de conèi-
xer el català i el castellà i, d’acord amb el marc estatu-
tari en vigència, el dret d’usar-los.

2. En conseqüència, d’acord amb l’article 3 de l’Esta-
tut d’Autonomia, i en el marc d’una política activa de
la Generalitat per a crear les condicions que permetin
d’arribar a la igualtat plena quant als drets i deures lin-
güístics, a Catalunya tothom té dret a:

a) Conèixer les dues llengües oficials.

b) Expressar-se en qualsevol de les dues llengües ofi-
cials, oralment i per escrit, en les relacions i els actes
públics i privats.

c) Ésser informat i atès en qualsevol de les dues llen-
gües oficials en les seves relacions amb les administra-
cions públiques, incloses la de justícia i la de l’Estat,
amb els organismes i les empreses que en depenen, i
amb les altres empreses, entitats i professionals que
exerceixen activitats públiques, en els termes establerts
per aquesta llei.

d) Emprar lliurement qualsevol de les dues llengües
oficials en tots els àmbits.

e) No ésser discriminat per raó de la llengua oficial que
empra.

3. Tothom pot adreçar-se als jutjats i als tribunals per a
obtenir la protecció judicial del dret a emprar la seva
llengua.

4. En el territori de parla aranesa, el què s’estableix en
els apartats anteriors es vàlid també en relació a l’ara-
nès.

5. Conèixer el català és un dret social i universal de tota
la ciutadania, com a llengua d’acollida i integració en
la societat catalana.

6. Tota la ciutadania té el dret d’usar la seva llengua i
a no sofrir discriminació per aquest fet, això sense per-
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judici del que estableix aquesta llei sobre l’ús de les
llengües oficials.

ARTICLE 5. ELS PRINCIPIS RECTORS DE L’ACTUACIÓ DE LA

GENERALITAT

1. La Generalitat ha de garantir l’ús normal i oficial del
català i del castellà, l’ensenyament de les dues llengües
a tota la població, la capacitació i la disponibilitat lin-
güístiques del personal al servei de les administracions
i la igualtat plena de la ciutadania quant a drets i deu-
res lingüístics, en tots els àmbits. S’ha d’aplicar igual-
ment en relació amb l’aranès, en l’àmbit territorial
d’aquesta llengua.

2. La Generalitat ha de fer actuacions d’emparament,
de protecció i de promoció i foment de l’ús de la llen-
gua catalana en tots els àmbits.

3. La Generalitat complementarà les mesures de foment
positives d’actuació necessàries, mitjançant el desple-
gament normatiu que correspongui i dotant-les pressu-
postàriament, mentre no s’assoleixin els objectius pre-
vistos en l’article 1 d’aquesta llei.

4. La Generalitat de Catalunya ha d’organitzar i finan-
çar l’aprenentatge del català gratuïtament per a tota la
ciutadania en els nivells més bàsics.

5. La Generalitat ha de fomentar l’ensenyament de ter-
ceres llengües, com l’anglès, el francès o l’alemany;
tant en l’ensenyament obligatori com en el no obliga-
tori.

ARTICLE 6. LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA

La llengua catalana és un patrimoni que Catalunya
comparteix amb altres territoris amb els quals constitu-
eix una mateixa comunitat lingüística. La Generalitat
ha de vetllar per un desenvolupament conjunt normal
d’aquesta comunitat, protegint la unitat del català, pro-
movent la intercomunicació recíproca normal de tots
els territoris de llengua catalana i a la participació en la
seva projecció exterior. D’acord amb la legislació vi-
gent, correspon a l’Institut d’Estudis Catalans l’autori-
tat lingüística.

ARTICLE 7. RECONEIXEMENT I PROTECCIÓ DE L’ARANÈS

L’aranès, varietat de la llengua occitana pròpia de la
Vall d’Aran, es regeix, pel que fa a l’ús, per la Llei 16/
1990, del 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall
d’Aran, i, supletòriament, pels preceptes d’aquesta
Llei, els quals mai no poden ésser interpretats en per-
judici de l’ús de l’aranès.

CAPÍTOL I

L’ÚS INSTITUCIONAL

ARTICLE 8. LA PUBLICACIÓ DE LES NORMES

1. Les lleis que aprova el Parlament de Catalunya es
publiquen, en edicions simultànies en català i en caste-
llà, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Correspon al Parlament de fer-ne la versió oficial cas-
tellana.

2. La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, si escau, de les disposicions generals i les
resolucions del Govern, de l’Administració i les insti-
tucions de la Generalitat i les de les administracions
locals de Catalunya es fa en edicions simultànies en
català i en castellà.

3. Per la traducció jurídica de les normes estatals rea-
litzades a l’empara del Reial Decret 489/1997, el Go-
vern de la Generalitat impulsarà els mitjans necessaris
amb la intervenció de les altres comunitats de la llen-
gua coincident, per obtenir-ne una versió única.

ARTICLE 9. LA LLENGUA DE LES ADMINISTRACIONS DE

CATALUNYA

1. La Generalitat, les administracions locals i les altres
corporacions públiques de Catalunya, les institucions i
les empreses que en depenen i els concessionaris de
llurs serveis han d’emprar el català en llurs actuacions
internes i en la relació entre ells. També l’han d’emprar
normalment en les comunicacions i les notificacions
adreçades a persones físiques o jurídiques residents en
l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret de la
ciutadania a rebre-les en castellà si ho demanen.

2. Els càrrecs de la Generalitat, així com els professi-
onals, quan actuïn en nom i representació de l’Admi-
nistració de la Generalitat, s’expressaran i utilitzaran
normalment la llengua catalana, tal com es regularà
reglamentàriament. D’igual manera mitjançant dispo-
sicions reglamentàries serà regulat l’ús del català en les
activitats de tots els òrgans administratius de la Gene-
ralitat

3. Les corporacions locals i les universitats han de re-
gular l’ús del català en l’àmbit de les competències res-
pectives, d’acord amb el que disposa l’apartat 1. Tam-
bé l’han de regular, en aquest mateix sentit, els col·legis
professionals, les cambres de comerç, les federacions
esportives i totes les altres corporacions públiques.

ARTICLE 10. ELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS

1. En els procediments administratius tramitats per
l’Administració de la Generalitat, per les administraci-
ons locals i per les altres corporacions de Catalunya
s’ha d’emprar el català, sens perjudici del dret de la
ciutadania a presentar documents, a fer manifestacions
i, si ho sol·liciten, a rebre notificacions en castellà.

2. L’Administració ha de lliurar a les persones interes-
sades que ho sol·licitin, en la llengua oficial demanada,
una testimoniança traduïda d’allò que els afecta. La
sol·licitud de traducció no pot comportar retards en el
procediment ni suspendre’n la tramitació i els terminis
establerts.

ARTICLE 11. LA CAPACITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PERSONAL

AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS DE CATALUNYA

1. El personal al servei de les administracions, les cor-
poracions i les institucions públiques o amb participa-
ció de fons públics de Catalunya ha de tenir un nivell de
coneixement adequat i suficient de les dues llengües
oficials, tant en l’expressió oral com en l’escrita, que el
faci apte per a desenvolupar les funcions pròpies del
seu lloc de treball.
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2. Addicionalment i de forma transitòria, el Govern de
la Generalitat ha de garantir l’ensenyament del català al
personal al servei de l’Administració de la Generalitat
i de les corporacions locals de Catalunya i fomentar
mesures de reciclatge d’aquest personal, per tal que
pugui cobrir, de manera adequada i suficient, les neces-
sitats lingüístiques de cada lloc de treball.

3. Per tal de fer efectiu el que disposa l’apartat 1, en el
procés de selecció per a accedir a places de personal de
l’Administració de la Generalitat, de l’Administració
local i de l’administració i els serveis de les universitats,
inclòs el personal laboral, s’ha d’acreditar el coneixe-
ment de la llengua catalana, tant en l’expressió oral
com en l’escrita, en el grau adequat a les funcions prò-
pies de les places de què es tracti, en els termes esta-
blerts en la legislació de la funció pública.

4. El coneixement del català té la condició de requisit
per accedir a la funció pública. Només podrà ser reco-
negut com a mèrit en les convocatòries quan s’acredi-
ti un coneixement superior a l’exigit en les bases.

5. En el territori de parla aranesa, el personal al servei
de les administracions de Catalunya han de conèixer i
expressar-se en aquesta llengua en les condicions que
aquest article preveu per al coneixement de la llengua
catalana arreu de Catalunya.

ARTICLE 12. L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

1. Són vàlides les actuacions administratives dels òr-
gans i els ens de l’Administració de l’Estat, tant les
orals com les escrites, fetes a Catalunya en qualsevol de
les dues llengües oficials, sense necessitat de traducció.

2. Tothom pot relacionar-se, oralment i per escrit, amb
l’Administració de l’Estat a Catalunya en la llengua
oficial que esculli, té dret a ésser-hi atès en la mateixa
llengua i no se li pot exigir cap mena de traducció.

3. Per fer efectiu el dret de la ciutadania a utilitzar el
català davant de les Administracions Públiques, d’acord
amb la Llei 30/1992, el Govern de la Generalitat esta-
rà amatent a totes les convocatòries per a la provisió de
places de la Funció Pública de l’Estat a Catalunya i
vetllarà perquè s’hi apliquin els mateixos criteris de
capacitació lingüística en català previstos en l’article 11
d’aquesta llei i en l’article 42 del Text únic de la Llei de
funció pública de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, refosa pel Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre.

4. Els expedients que íntegrament o parcialment esti-
guin redactats en llengua catalana i s’hagin de resoldre
o tenir efectes fora de Catalunya, llevat dels territoris de
llengua coincident, hauran de ser traduïts per les pròpi-
es Administracions Públiques amb total indemnitat per
les persones afectades o interessades. En el cas que els
òrgans de l’Administració a qui vagin adreçats els ex-
pedients o documents no tinguin seu a Catalunya es
podran presentar a la Delegació del Govern de l’Estat
per a la seva tramitació i traducció corresponent.

ARTICLE 13. LES ACTUACIONS JUDICIALS

1. Són vàlides les actuacions judicials, tant les orals
com les escrites, fetes en qualsevol de les dues llengües
oficials, sense necessitat de traducció.

2. Tothom pot relacionar-se, oralment i per escrit, amb
l’Administració de justícia en la llengua oficial que
esculli i ha d’ésser-hi atès en la mateixa llengua, i no se
li pot exigir cap mena de traducció. L’administració de
justícia disposarà del personal adequat per a dur a ter-
me les traduccions pertinents en els casos que sigui
necessari, sense que aquesta circumstància comporti
per al ciutadà perjudici de cap mena.

3. Tothom qui ho sol·liciti ha de rebre en la llengua ofi-
cial demanada les testimoniances de les sentències i els
actes resolutoris que l’afecten, sense retards per aquest
motiu.

4. El que disposen els apartats 1, 2 i 3 és aplicable als
tribunals eclesiàstics i als arbitrals.

5. En la provisió de places del personal al servei de
l’Administració de justícia dependent de la Generalitat
s’ha d’aplicar el que disposa l’article 11, d’acord amb
la normativa específica corresponent, en els termes que
s’han d’establir per reglament.

6. Les actuacions judicials que íntegrament o només en
part estiguin redactades en llengua catalana i hagin de
resoldre’s fora de Catalunya, seran traduïdes per la prò-
pia Administració de Justícia amb total indemnitat per
als justiciables afectats o interessats.

ARTICLE 14. ELS DOCUMENTS PÚBLICS

1. Són vàlids els documents públics atorgats en qualse-
vol de les dues llengües oficials.

2. Els documents públics s’han de redactar en la llen-
gua oficial que esculli l’atorgant o, si són més d’una
persona, en la que acordin. Si no hi ha acord pel que fa
a la llengua, l’escriptura o el document s’ha de redac-
tar en ambdues llengües oficials.

3. Abans de redactar el document, s’ha de preguntar
explícitament a les persones atorgants la llengua esco-
llida; en cap cas la tria de l’una o de l’altra no ha de
significar retard en la redacció i l’autorització del do-
cument. Si no s’escull expressament la llengua, es re-
dacta en català.

4. Els fedataris públics han de lliurar en castellà o en
català, segons que ho sol·liciti la persona interessada, les
còpies i les testimoniances, i han de traduir, quan cal-
gui, els respectius documents i matrius sota llur respon-
sabilitat. En la nota de la matriu i al peu de la còpia ha
de constar el fet de la traducció, però no cal protocol·lit-
zar-la.

5. Tots els notaris que exerceixen a Catalunya inclou-
ran en els índex mensuals una clau estadística referent
a la llengua emprada en cada document autoritzat. El
Col·legi de Notaris lliurarà puntualment aquesta infor-
mació detallada al departament competent en matèria
de Justícia.

6. Per l’impuls i foment de la llengua catalana, com a
mesura d’acció positiva, el Govern de la Generalitat
podrà establir bonificacions o desgravacions sobre els
impostos cedits que gravin els fets imposables que es
presenti a liquidar amb escriptures públiques atorgades
íntegrament en llengua catalana.
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ARTICLE 15. ELS DOCUMENTS CIVILS I MERCANTILS

1. La llengua no és requisit de forma dels documents
privats. Per tant, són vàlids els redactats en qualsevol
idioma, sens perjudici de les traduccions que les lleis
civils, mercantils o processals exigeixin per a executar-
los, en el cas que l’idioma no sigui oficial a Catalunya.

2. Els documents privats, contractuals o no, qualsevol
que en sigui la naturalesa, redactats en qualsevol de les
dues llengües oficials a Catalunya són vàlids i no en cal
cap traducció per a exigir-ne judicialment o extrajudi-
cialment el compliment en l’àmbit territorial de Cata-
lunya.

3. Els documents a què es refereix l’apartat 2 s’han de
redactar en la llengua oficial que les parts acordin.
Nogensmenys, si es tracta de contractes d’adhesió,
normats, contractes amb clàusules tipus o amb condi-
cions generals, s’han de redactar en la llengua que es-
cullin els consumidors i consumidores i han d’estar a
disposició immediata dels clients i clientes en exem-
plars separats en català i en castellà.

4. Són vàlids els títols valor de tota mena, inclosos els
que representen accions de societats mercantils, redac-
tats en qualsevol de les dues llengües oficials.

5. Els xecs, els pagarés, els talonaris i altres documents
oferts als clients i clientes per entitats financeres han
d’ésser redactats si més no en català.

ARTICLE 16. LES RELACIONS LABORALS

1. Són vàlids els convenis col·lectius redactats en qual-
sevol de les dues llengües oficials.

2. Els convenis s’han de redactar en la llengua oficial
que acorden les parts, i si no hi ha acord, en ambdues
llengües i en exemplars separats amb expressa obliga-
ció de ser divulgats en llengua catalana.

3.A tots els convenis col·lectius signats d’ençà de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei s’hi haurà de contemplar
necessàriament la garantia de l’ús normal de la llengua
catalana dins de les empreses del sector que afecti el
conveni.

Aquesta garantia de la presència i validesa del català
afectarà els contractes de treball, fulls de salaris, notes
internes, taulers d’anuncis, circulars al personal, actes
del comitè d’empresa i documentació laboral en gene-
ral, així com l’atenció als consumidors.

4. A les empreses de plantilla superior a 100 treballa-
dors, en el conveni col·lectiu respectiu es podrà preveu-
re la institució d’un subcomitè de normalització, inte-
grat per membres del Comitè d’Empresa, el qual amb
la col·laboració dels representants de l’empresa, estarà
dedicat a fer realitat la igualtat quant a drets i deures
dels treballadors, de manera que la llengua pròpia de
Catalunya també ho

5. Totes les empreses que tinguin activitats a Catalunya
tenen l’obligació de facilitar almenys en català tota
mena d’informació relativa a la vida laboral, els docu-
ments informatius, balanços, memòria i pèrdues i
guanys preceptius, als delegats de personal, i quan s’es-
caigui als Comitès d’Empresa, segons estableix l’arti-
cle 64.1 de l’Estatut del Treballador.

6. En cap cas es podrà sancionar cap treballador pel fet
d’utilitzar qualsevol de les dues llengües oficials.

ARTICLE 17. ELS REGISTRES PÚBLICS

1. Són vàlids els assentaments registrals fets en qualse-
vol de les dues llengües oficials.

2. En tots els registres públics de Catalunya, llevat dels
que tenen només caràcter administratiu, els assenta-
ments s’han de fer en la llengua oficial en què és redac-
tat el document o en què es fa la manifestació. Si el
document és bilingüe, es farà en la llengua indicada per
qui el presenta al registre.

3. Les certificacions es lliuren en la llengua oficial
emprada en la petició.

4. En tot cas, s’ha de garantir que a l’oficina del regis-
tre es pugui fer amb immediatesa i fiabilitat, oralment
o per escrit, la interpretació i la traducció de qualsevol
assentament a la llengua oficial sol·licitada per la perso-
na interessada.

5. Els impresos, documents i informacions per escrit
que faciliten els registres públics han d’estar disponi-
bles almenys en català i tindran vigència plena davant
els òrgans de l’Administració de l’Estat.

6. D’acord amb les competències previstes en els arti-
cles 34 i 25 de l’Estatut d’Autonomia, la Generalitat
establirà el nivell de coneixements de català que hauran
d’acreditar els notaris i registradors de la propietat i
mercantils per obtenir plaça a Catalunya.

CAPÍTOL II

L’ONOMÀSTICA

ARTICLE 18. LA TOPONÍMIA

1. Els topònims de Catalunya tenen com a única forma
oficial la catalana, d’acord amb la normativa lingüísti-
ca de l’Institut d’Estudis Catalans, excepte els de la Vall
d’Aran, que tenen l’aranesa.

2. La determinació de la denominació dels municipis i
les comarques es regeix per la legislació de règim local,
essent competència dels òrgans locals corresponents, i
la seva fixació ortogràfica normativa l’efectuarà l’Ins-
titut d’Estudis Catalans.

3. La determinació del nom de les vies urbanes i els
nuclis de població de tota mena correspon als ajunta-
ments, i la dels altres topònims de Catalunya, al Govern
de la Generalitat, incloses les vies interurbanes, sigui
quina en sigui la dependència.

4. Les denominacions a què es refereixen els apartats 2
i 3 són les legals a tots els efectes i la retolació s’hi ha
d’acordar. Correspon al Govern de la Generalitat de
reglamentar la normalització de la retolació pública,
respectant en tots el casos les normes internacionals
que han passat a formar part del dret intern.

5. La retolació pública dels topònims dels altres terri-
toris de llengua catalana serà en català. En els topònims
relatius a municipis situats fora de l’àmbit lingüístic
català s’emprarà la denominació tradicional catalana
quan aquesta existeixi.
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6. Les retolacions en autopistes, carreteres i camins,
així com a les vies fèrries han de ser, almenys, en català
i en condicions d’ús no inferiors a cap altra llengua.

ARTICLE 19. L’ANTROPONÍMIA

1. La ciutadania de Catalunya té dret a la correcta ex-
pressió lingüística en català de llurs noms i cognoms i
a la inclusió, si ho desitja, de la conjunció i entre els
cognoms.

2. Les persones interessades poden obtenir la constàn-
cia de la forma lingüística correcta en català de llurs
noms i cognoms en el Registre Civil, qualsevol que en
sigui la data de la imposició, per simple manifestació a
la persona encarregada, amb aportació dels documents
que n’acreditin la correcció lingüística, els quals s’han
d’establir per reglament.

3. Aquesta norma és aplicable als noms i als cognoms
aranesos respecte a la normativa lingüística aranesa.

CAPÍTOL III

L’ENSENYAMENT

ARTICLE 20. LA LLENGUA DE L’ENSENYAMENT

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és
també de l’ensenyament, en tots els nivells i les moda-
litats educatius.

2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de
fer del català el vehicle d’expressió normal en totes les
seves activitats docents i administratives, tant les inter-
nes com les externes.

3. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau de la
Vall d’Aran han de fer de l’aranès vehicle d’expressió
normal en totes les activitats docents i administratives,
tant en les internes com les externes.

ARTICLE 21. L’ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI

1. El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua
vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament no univer-
sitari, i en els territoris de parla aranesa ho serà l’aranès.

2. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament
en llur llengua habitual, ja sigui aquesta el català, el
castellà o l’aranès –quan s’escaigui. L’Administració
ha de garantir aquest dret i posar els mitjans necessaris
per a fer-lo efectiu. Els pares o els tutors poden exercir-
lo en nom de llurs fills instant que s’apliqui.

3. L’ensenyament del català, del castellà i de l’aranès
–quan s’escaigui–, ha de tenir garantida una presència
adequada en els plans d’estudi, de manera que tots els
infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en ini-
ciar l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment
i correctament les dues llengües oficials –tres, a la Vall
d’Aran– al final de l’educació obligatòria.

4. L’alumnat no ha d’ésser separat en centres ni grups
classe diferents per raó de la seva llengua habitual.

5. Hom no pot expedir el títol de graduat en educació
secundària a cap alumne que no acrediti que té els co-
neixements orals i escrits propis d’aquesta etapa de
català i de castellà, i també de l’aranès a la Vall d’Aran.

6. L’acreditació del coneixement del català no pot és-
ser exigida en el cas d’alumnes que han estat dispensats
d’aprendre’l durant l’ensenyament o una part d’aquest,
per haver cursat l’ensenyament obligatori fora del ter-
ritori de Catalunya, en les circumstàncies que el Govern
de la Generalitat ha d’establir per reglament. Igualment
tampoc pot ser exigida l’acreditació del coneixement
del català i el castellà en el cas d’alumnes provinents de
l’estranger que han estat dispensats d’aprendre’ls du-
rant l’ensenyament o una part d’aquest.

7. L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema
educatiu de Catalunya ha de rebre un suport especial i
addicional d’ensenyament del català.

8. L’administració educativa potenciarà l’ensenyament
de terceres llengües a l’escola primària i secundària.

9. L’administració educativa Introduirà l’anglès com a
llengua vehicular en algunes assignatures a l’ensenya-
ment postobligatori.

ARTICLE 22. L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI

1. D’acord amb els articles 3 i 6 de a Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya, el català és la
llengua pròpia de les universitats catalanes i per tant, els
centres d’ensenyament superior i universitari han de
garantir el dret a una oferta educativa completa en llen-
gua catalana, per mitjà de la selecció i la distribució de
personal docent degudament capacitat. Sens perjudici
d’aquest dret, el professorat i l’alumnat tenen dret a
expressar-se en cada cas, de paraula o per escrit, en la
llengua oficial que prefereixin.

2. El Govern de la Generalitat, les universitats i les ins-
titucions d’ensenyament superior, en l’àmbit de les res-
pectives competències, han d’adoptar les mesures per-
tinents per tal de garantir i fomentar l’ús de la llengua
catalana en tots els àmbits de les activitats docents, no
docents i de recerca, incloses les lectures de tesis doc-
torals i la celebració de les proves de selecció de perso-
nal, inclosos els concursos de mèrits i les oposicions i
garantiran que els materials formatius bàsics en tots els
suports (paper, informàtic, audiovisual) s’oferiran, al-
menys, en català.

3. Les universitats de Catalunya han d’oferir cursos i
altres mitjans adequats per a assegurar que l’alumnat i
el professorat tinguin una comprensió i un millor conei-
xement de la llengua catalana.

4. D’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya, el Govern de la Generalitat,
mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha
de procurar que l’accés i la incorporació de nous mem-
bres a la comunitat universitària no alteri els usos lin-
güístics docents normals i el procés de normalització
lingüística de les universitats.

5. El Govern de la Generalitat i les universitats, en
l’àmbit de les competències respectives, han d’establir
programes de foment del coneixement de terceres llen-
gües que puguin incloure tant l’ús d’aquestes llengües
en les activitats acadèmiques de la universitat com
l’oferta d’assignatures específiques de cada titulació.

6. Les universitats han de promoure l’edició de tríptics
informatius, pàgines web i qualsevol altra documenta-
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ció, per tal que els estudiants estrangers que desitgin
venir a Catalunya estiguin informats de la realitat lin-
güística del país i de la universitat. La universitat ha
d’oferir classes gratuïtes de català per als estudiants que
ho desitgin.

7. Les universitats han de procurar oferir programes
universitaris de segon cicle i de doctorat en anglès.

8. El Govern de la Generalitat ha de potenciar les ins-
titucions universitàries que treballin a favor d’una àrea
lingüística comuna en l’àmbit universitari, ja sigui
l’Institut Joan Lluís Vives o qualsevol altra que es pu-
gui crear.

9. Les universitats han de potenciar l’edició de manu-
als universitaris en català.

ARTICLE 23. LA FORMACIÓ PERMANENT, LA FORMACIÓ

PROFESSIONAL NO REGLADA I ELS ENSENYAMENTS DE RÈ-
GIM ESPECIAL

1. En la programació de cursos de formació permanent
d’adults és preceptiu l’ensenyament del català i del
castellà, així com l’ús del català com a llengua vehicu-
lar en, almenys, el 50% de les hores lectives per tal de
garantir la competència lingüística.

2. En els centres d’ensenyament de règim especial
d’idiomes és preceptiu oferir l’ensenyament de les dues
llengües oficials, així com l’oferta suficient de cursos
en què la llengua vehicular subalterna a l’idioma ense-
nyat, sigui la catalana.

3. En els ensenyaments de règim especial s’utilitzarà el
català com a llengua vehicular i oferiran cursos de llen-
gua catalana als alumnes que en tinguin un coneixe-
ment insuficient.

4. La llengua vehicular dels cursos de Garantia social,
dels Plans de Transició al treball, de les Escoles-Taller,
de les cases d’oficis i de qualsevol curs de formació
professional no reglada depenent de l’administració
pública, serà el català.

ARTICLE 24. AUTORITZACIÓ D’ENSENYAMENTS NO RE-
GLATS FORMACIÓ OCUPACIONAL I FORMACIÓ CONTÍNUA

1. La Generalitat autoritzarà només aquells ensenya-
ments no reglats que garanteixin, almenys, un 50%
d’hores lectives en català i en els quals els materials
escolars estiguin editats almenys en català. Aquest pre-
cepte també és d’aplicació a les autoescoles on s’impar-
teix la formació per a l’obtenció dels permisos de con-
ducció i en els centres de preparació per a l’obtenció de
titulacions nàutiques.

2. La Generalitat autoritzarà només aquells cursos de
Formació ocupacional que garanteixin, almenys, un
50% d’hores lectives en català i en els quals els mate-
rials escolars estiguin editats almenys en català.

3. La Generalitat vetllarà perquè els cursos de Forma-
ció continuada s’imparteixin, almenys, en un 50% de
les hores lectives en català i garantirà que els alumnes
que ho desitgin puguin utilitzar materials formatius en
català.

ARTICLE 25. EL PROFESSORAT

1. El professorat dels centres docents de Catalunya de
qualsevol nivell de l’ensenyament no universitari ha de
conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en con-
dicions de poder fer-ne ús en la tasca docent, d’acord
amb la normativa vigent.

2. El professorat dels centres docents de la Vall d’Aran
de qualsevol nivell de l’ensenyament no universitari ha
de conèixer les tres llengües oficials i ha d’estar en
condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent,
d’acord amb la normativa vigent.

3. Els plans d’estudi per als cursos i els centres de for-
mació del professorat han d’ésser elaborats de manera
que els alumnes assoleixin la plena capacitació en les
dues llengües oficials –tres en el cas de la Vall d’Aran–,
d’acord amb les exigències de cada especialitat docent.

4. El professorat dels centres d’ensenyament universi-
tari de Catalunya ha de conèixer suficientment les dues
llengües oficials, d’acord amb les exigències de la seva
tasca docent, i ha d’estar en condicions de poder-ne fer
ús. Aquesta norma no és aplicable al professorat visi-
tant i a altres casos anàlegs. Correspon a les universitats
d’establir els mecanismes i els terminis pertinents per
al compliment d’aquest precepte.

5. La normativa reguladora de l’accés al professorat ha
d’establir els mecanismes i les condicions necessàries
per a complir el que estableixen els apartats 1,2 i 3, de
manera que la competència lingüística, adequada i su-
ficient, en les dues llengües oficials de Catalunya sigui
considerada un requisit previ que hagi de ser acreditat
en el cas de places que puguin comportar tasques do-
cents.

6. El professorat destinat a ensenyaments no reglats
(garantia social, formació ocupacional, formació con-
tinuada i qualsevol altra d’aquest tipus) ha de conèixer
suficientment les dues llengües oficials, d’acord amb
les exigències de la seva tasca docent, i ha d’estar en
condicions de poder-ne fer ús.

CAPÍTOL IV

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I LES INDÚSTRIES CULTU-
RALS

ARTICLE 26. ELS MITJANS DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ

PÚBLICS

1. En els mitjans de radiodifusió i de televisió gestio-
nats per la Generalitat i per les corporacions locals de
Catalunya, associacions municipalistes de Catalunya i
per l’ens públic de RTVE, en la seva programació per
a Catalunya, la llengua normalment emprada ha d’és-
ser la catalana.

2. Sens perjudici de l’aplicació del que disposen els
apartats 1 i 6 de l’article 27, els mitjans a què fa refe-
rència l’apartat 1 de l’article present han de promoure
les expressions culturals en llengua catalana.

3. La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió ha de
garantir la programació regular d’emissions radiofòni-
ques i televisives en aranès per a la Vall d’Aran.
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4. Els llibres d’estil dels mitjans de comunicació pú-
blics d’àmbit nacional tindran en compte el tractament
que cal donar a la presència de les diverses variants
dialectals del català.

5. El Govern de la Generalitat ha d’impulsar la creació
d’un espai comunicacional i cultural en l’àmbit dels
Països Catalans, a través de convenis amb la CCRTV.

ARTICLE 27. ELS MITJANS DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ

DE CONCESSIÓ

1. Les entitats concessionàries de televisions locals per
ones terrestres –ja siguin analògiques o digitals– i les
de canals de televisió distribuïda per cable han de de-
dicar el cinquanta per cent del temps de reserva desti-
nat a la difusió d’obres produïdes a la Unió Europea a
l’emissió d’obres d’expressió originària en qualsevol de
les dues llengües oficials a Catalunya, i han de garan-
tir que com a mínim el cinquanta per cent d’aquestes
obres sigui en llengua catalana. Les emissions de pel·lí-
cules, de sèries televisives o de documents doblats o
subtitulats en una llengua diferent de l’original s’han
d’oferir almenys doblades o subtitulades en llengua
catalana.

2. Les entitats a què fa referència l’apartat 1 han de
garantir que com a mínim el cinquanta per cent del
temps d’emissió d’altres programes de producció prò-
pia de qualsevol mena i dels altres teleserveis que ofe-
reixin sigui en llengua catalana, inclosa la publicitat, en
franges horàries de màxima audiència.

3. Les disposicions dels apartats 1 i 2 són aplicables als
concessionaris de televisions de gestió privada d’àmbit
territorial de Catalunya, sigui quina sigui la seva tecno-
logia d’emissió.

4. Les emissores de radiodifusió de concessió atorgada
per la Generalitat han de garantir que com a mínim el
cinquanta per cent del temps d’emissió sigui en llengua
catalana. Aquest percentatge serà també d’aplicació a
la programació territorial catalana de les emissores de
ràdio de concessió estatal.

5. El Govern de la Generalitat ha d’incloure, com un
dels criteris en l’adjudicació de concessions d’emisso-
res de televisió per ones terrestres i de canals de televi-
sió distribuïda per cable i les de radiodifusió, l’ús de la
llengua catalana en percentatges superiors als mínims
establerts. Els operadors i els programadors indepen-
dents d’audiovisual per cable han d’utilitzar almenys el
català en el sistemes de comunicació que estableixin
amb les persones que hi estan abonades.

6. En la programació de música, cantada o instrumen-
tal, les emissores de radiodifusió i de televisió han de
garantir que com a mínim, el cinquanta per cent siguin
de producció catalana. També hauran de garantir que en
la programació de música cantada, com a mínim, el
vint-i-cinc per cent sigui de cançons interpretades en
llengua catalana. Aquest precepte és d’aplicació tant pel
que fa a les emissores de ràdio, siguin de freqüència
modulada o ona mitjana, siguin de titularitat de qualse-
vol administració pública o de titularitat privada, radi-
cades a Catalunya, com a la programació territorial
catalana de les delegacions d’emissores radicades fora
de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei. Aquests percen-

tatges s’hauran de repartir de manera homogènia per
tota la franja horària.

7. El Govern de la Generalitat garantirà la recepció a
Catalunya de les televisions públiques dels territoris de
la comunitat lingüística que emetin en català.

8. El Govern de la Generalitat garantirà l’accés de la
llengua catalana, a l’empara d’allò que estableix l’arti-
cle 20.3 de la Constitució, en les programacions de les
entitats concessionàries de televisions d’àmbit estatal,
atès el seu caràcter de servei públic i la seva titularitat
estatal.

ARTICLE 28. EL CINEMA

1. Per tal de garantir una presència significativa de la
llengua catalana en l’oferta cinematogràfica, s’establei-
xen en l’àmbit territorial de Catalunya quotes lingüís-
tiques de pantalla i de distribució per als productes ci-
nematogràfics que es distribueixen i s’exhibeixen
doblats o subtitulats en una llengua diferent a l’original.
Aquestes quotes són les següents:

a) Quota de distribució d’obres doblades

a.1) Per distribuir una obra cinematogràfica en versió
doblada en l’àmbit territorial de Catalunya, cal la dis-
tribució d’un nombre de còpies en versió doblada al
català com a mínim igual al nombre de còpies doblades
al castellà o a d’altres llengües, sempre que es distribu-
eixi a Catalunya amb un nombre de còpies doblades
superior a setze i, independentment del nombre de cò-
pies distribuïdes, quan es tracti d’obres d’animació
adreçades al públic infantil. Les empreses distribuïdo-
res han de mantenir la distribució de còpies de la ma-
teixa obra en versió doblada al català en un nombre no
inferior al de còpies doblades al castellà o a d’altres
llengües durant tot el temps de distribució a Catalunya.

a.2) En tot cas, les empreses distribuïdores han de
distribuir en còmput anual, com a mínim, un nombre de
còpies doblades al català equivalent almenys a la quarta
part del conjunt de còpies doblades que distribueixin a
Catalunya.

a.3) La distribució i l’estrena de les còpies en versió ca-
talana no pot ser posterior a la de les de cap altra versió
doblada de la mateixa obra, s’ha de fer en sessions ordi-
nàries, en horaris comercials habituals, i el preu de dis-
tribució no pot ser superior per raó de llengua. La qua-
litat de la versió doblada al català ha de ser equivalent a
la de la versió doblada al castellà o a d’altres llengües.

b) Quota de distribució d’obres subtitulades

Per distribuir obres cinematogràfiques en versió origi-
nal subtitulada en l’àmbit territorial de Catalunya, les
empreses distribuïdores han de distribuir en còmput
anual un nombre de còpies subtitulades en català equi-
valent almenys a la quarta part del conjunt de còpies
subtitulades que distribueixin a Catalunya. A aquest
efecte, poden optar per la subtitulació d’unes obres
només en català i d’altres només en castellà o d’altres
llengües, o per la subtitulació de còpies diferents de la
mateixa obra en català i d’altres llengües. La qualitat de
les versions subtitulades en català ha de ser equivalent
a la de les versions subtitulades en castellà o en altres
llengües.
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c) Quota de pantalla de cinema doblat al català

c.1) Les sales d’exhibició cinematogràfica han de pro-
gramar, dins de cada any natural, obres doblades al
català de tal manera que, en acabar cada any natural,
s’arribi a la proporció d’un dia com a mínim de pel·lí-
cula doblada al català per cada tres dies de pel·lícula
doblada al castellà o a d’altres llengües. L’exhibició de
les obres en versió catalana s’ha de programar en ses-
sions ordinàries, en horaris comercials habituals, i el
seu preu no pot ser superior al d’altres versions exhibi-
des a la mateixa sala.

c.2) Als efectes que preveu l’apartat 1, les obres cine-
matogràfiques de la Unió Europea en versió original
catalana s’equiparen a les obres doblades al català. Les
obres cinematogràfiques de la Unió Europea en versió
original catalana o doblades al català computen doble
per complir la proporció que s’estableix a l’apartat 1,
de manera que cada dia d’exhibició d’aquestes obres
equival a dos dies d’exhibició d’obra no comunitària
doblada al català.

d) Quota de pantalla de cinema subtitulat en català

Les sales d’exhibició cinematogràfica han de progra-
mar, dins de cada any natural, obres subtitulades en
català de tal manera que, en acabar cada any natural,
s’arribi a la proporció d’un dia com a mínim de pel·lí-
cula subtitulada en català per cada tres dies de pel·lícula
subtitulada en castellà o en altres llengües. L’exhibició
de les obres subtitulades en català s’ha de programar en
sessions ordinàries i en horaris comercials habituals, i
el seu preu no pot ser superior al d’altres versions sub-
titulades exhibides a la mateixa sala.

2. Amb l’objectiu d’assegurar una presència significa-
tiva de la llengua catalana en l’oferta de vídeos, el go-
vern de la Generalitat ha d’establir quotes de distribu-
ció per als productes videogràfics que es distribueixin
doblats a una llengua diferent de l’original, per tal de
facilitar-ne la comercialització. Així mateix tota pel·lí-
cula doblada al català que s’editi en DVD i es comer-
cialitzi a Catalunya ha de dur incorporada al versió
catalana.

ARTICLE 29. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ ESCRITS

1. En els mitjans de comunicació escrits i en les publi-
cacions periòdiques editades per la Generalitat i per les
corporacions locals la llengua normalment emprada ha
d’ésser la catalana, excepte en el cas de la Vall d’Aran,
que s’emprarà també l’aranès.

2. El Govern de la Generalitat ha de fomentar i pot sub-
vencionar les publicacions periòdiques de difusió gene-
ral redactades totalment o majoritàriament en català.

3. El Govern de la Generalitat i les corporacions locals
han de fomentar i poden subvencionar les publicacions
periòdiques d’àmbit local o comarcal redactades total-
ment o majoritàriament en català.

4. Les subvencions a què fan referència els apartats 2 i
3 són atorgades seguint criteris objectius de difusió,
comercialització i ús del català, dins les previsions pres-
supostàries i sota control parlamentari o dels plens de
les corporacions locals.

ARTICLE 30. LES INDÚSTRIES CULTURALS I LES ARTS DE

L’ESPECTACLE

1. El Govern de la Generalitat ha d’estimular i fomen-
tar:

a) La creació literària i científica en català, la seva di-
fusió dins i fora de l’àmbit lingüístic i la seva traducció
a altres llengües i la traducció al català d’obres escrites
en altres idiomes.

b) L’edició, la distribució i la difusió dels llibres i les
publicacions periòdiques en català.

c) La producció cinematogràfica en català i el doblat-
ge i la subtitulació en català de pel·lícules d’expressió
original no catalana, i la distribució, en qualsevol for-
mat, i l’exhibició d’aquests productes.

d) La producció, la distribució i la difusió dels enregis-
traments sonors i el material audiovisual en català.

e) La producció i la representació de les arts de l’espec-
tacle en català.

f) La creació, la interpretació i la difusió de música
cantada en català.

g) La producció, edició i distribució de material escrit
i auditiu en llengua catalana destinat a persones
invidents, així com una oferta cultural bàsica, en cata-
là, per a aquest mateix sector.

h) Qualsevol altra manifestació cultural pública en ca-
talà.

i) Les relacions i la col·laboració en matèria lingüística
amb els territoris lingüístics en català per facilitar la
consolidació d’una indústria cultural en català.

2. Totes les mesures que s’adoptin per a fomentar les
indústries culturals i d’altres que es puguin considerar
s’han d’aplicar amb criteris objectius, sense discrimina-
cions i dins les previsions pressupostàries.

ARTICLE 31. LES INDÚSTRIES DE LA LLENGUA I LA INFOR-
MÀTICA

1. El Govern de la Generalitat ha d’estimular i fomen-
tar amb mesures adequades:

a) La investigació, la producció i la comercialització de
tota mena de productes en català relacionats amb les
indústries de la llengua, com ara els sistemes de reco-
neixement de veu, de traducció automàtica i altres de
similars o possibles d’acord amb els avenços tecnolò-
gics.

b) La producció, la distribució i la comercialització dels
programaris informàtics, dels jocs d’ordinador, de les
edicions digitals i dels multimèdia en llengua catalana,
i la traducció, si escau, d’aquests productes al català.

c) La presència de productes i d’informacions en català
a les xarxes telemàtiques d’informació.

d) La promoció de pàgines webs d’empreses, organit-
zacions i institucions, com també portals d’Internet en
llengua catalana.

2. El Govern de la Generalitat assegurarà, amb els con-
venis oportuns amb la iniciativa privada, la presència en
el mercat d’una oferta bàsica i actualitzada en llengua
catalana de programes informàtics de reconeixement de
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veu, de traducció automàtica, d’escannejament i de
qualsevol altre avenç tecnològic en el qual la llengua
sigui l’instrument de treball. Aquests programes infor-
màtics han de garantir l’adaptació als ja existents.

CAPÍTOL V

L’ACTIVITAT SOCIOECONÒMICA

ARTICLE 32. LES EMPRESES PÚBLIQUES

1. Les empreses públiques de la Generalitat i de les
corporacions locals, i també les seves empreses conces-
sionàries quan gestionen o exploten el servei concedit,
han d’emprar normalment el català en llurs actuacions
i documentació internes i en la retolació, en les instruc-
cions d’ús, en l’etiquetatge i en l’embalatge dels pro-
ductes o els serveis que produeixin o ofereixin.

2. Les empreses a què fa referència l’apartat 1 han
d’emprar normalment el català en les comunicacions i
les notificacions, incloses les factures i els altres docu-
ments de tràfic, adreçades a persones residents en l’àm-
bit lingüístic català, sens perjudici del dret de la ciuta-
dania a rebre-les en castellà si ho demanen.

3. Els llocs web d’empreses i entitats públiques o par-
ticipades majoritàriament per les administracions públi-
ques han de contenir versió catalana en la totalitat dels
seus continguts, sense perjudici que continguin versi-
ons en d’altres llengües.

ARTICLE 33. LES EMPRESES DE SERVEI PÚBLIC

1. Les empreses i les entitats públiques o privades que
ofereixen serveis públics, com ara les de transport, amb
origen o destinació al territori de Catalunya, de submi-
nistraments, de comunicacions i d’altres, han d’emprar,
almenys, el català en la retolació i en les comunicaci-
ons, notificacions orals i la megafonia, en condicions
d’ús no inferiors a cap altra llengua. Les comunicaci-
ons i les notificacions escrites adreçades a persones
residents en l’àmbit lingüístic català, incloses les factu-
res i els altres documents de tràfic, s’han de fer en ca-
talà, sens perjudici del dret de la ciutadania a rebre-les
en castellà si ho demanen.

2. Les empreses de comunicació i de tot altre tipus que
disposin d’instal·lacions d’emissió i captació de missat-
ges orals, destinades al servei públic, hauran d’estar
preparades perquè s’hi pugui utilitzar la llengua catala-
na, en condicions d’ús no inferiors a cap altra llengua.

3. Els llocs web de les empreses que operen i tenen el
domicili social a Catalunya han de contenir versió ca-
talana en la totalitat de la informació i tràmits que di-
rigeixin als seus clients i usuaris, sense perjudici que
contingui versions en d’altres llengües.

ARTICLE 34. L’ATENCIÓ AL PÚBLIC

1. Les empreses, els despatxos professionals i els esta-
bliments dedicats a la venda de productes o a la pres-
tació de serveis que desenvolupen llur activitat a Cata-
lunya han d’estar en condicions de poder informar i
atendre els consumidors i consumidores en qualsevol
de les llengües oficials a Catalunya, d’acord amb la
disposició transitòria segona. El que disposa el punt

anterior és d’aplicació als professionals que exerceixen
a Catalunya, quan els seus serveis siguin prestats sota
una raó social, o una entitat societària.

2. El Govern de la Generalitat ha de promoure, amb
mesures adequades, l’increment de l’ús del català en
l’àmbit a què es refereix l’apartat 1.

3. Els rètols i els cartells d’informació general els avi-
sos per megafonia, i els documents d’oferta de serveis
per a les persones usuàries i consumidores dels establi-
ments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys,
en català, en condicions d’ús no inferiors a cap altra
llengua. Aquest precepte inclou també els aeroports,
estacions d’autobusos, ferroviàries, marítimes i d’esquí,
així com els vehicles o mitjans de transport correspo-
nents.

4. Els hotels, restaurants, bars, cafeteries i altres establi-
ments d’hostaleria i restauració han de disposar dels
menús, les cartes, les llistes de preus i l’oferta de ser-
veis, almenys en català. Així mateix, en les comunica-
cions per megafonia i en la retolació i avisos escrits,
s’hi utilitzarà, almenys, el català en els establiments
comercials de qualsevol dimensió, centres esportius,
recreatius i turístics, parcs d’atraccions lúdics o temà-
tics, discoteques, concerts, espectacles o altres activitats
de qualsevol tipus obertes al públic.

5. Les pantalles informatives de màquines expenedores
de qualsevol producte, com també de venda o lloguer,
a través de les quals s’informa l’usuari o aquest ha de
donar qualsevol mena d’instrucció a la màquina, han de
contenir les instruccions com a mínim en català i en cas
d’estar també en altres llengües han d’incloure en pri-
mer lloc l’opció de triar-ne una determinada.

6. Aquest article es complirà de la mateixa manera en
relació a l’aranès en el seu territori lingüístic.

ARTICLE 35. LES EMPRESES CONCERTADES O SUBVENCIO-
NADES

El Govern de la Generalitat només podrà atorgar sub-
vencions, ajuts econòmics, o formular contractes de
compra d’articles i productes i prestació de serveis,
amb empreses que facin íntegre acompliment d’allò
que preveuen els articles 26 i 27 de la Llei 3/1993, en
referència als drets lingüístics dels consumidors.

ARTICLE 36. LA INFORMACIÓ ALS CONSUMIDORS I CONSU-
MIDORES

1. Les dades que figuren en l’etiquetatge i en l’emba-
latge i les instruccions d’ús dels productes que es dis-
tribueixen en l’àmbit territorial de Catalunya han de
figurar com a mínim en català i en una altra llengua
oficial de la Unió Europea. Sempre que hi hagi alguna
regulació estatal o internacional que requereixi l’ús
d’una altra llengua, es faran extensius al català els re-
quisits que es fixin per a aquesta altra llengua en con-
dicions d’ús no inferiors.

2. Les dades obligatòries de l’etiquetatge de productes
alimentaris envasats, productes cosmètics i sanitaris i la
fitxa de seguretat dels productes tòxics o verinosos que
es distribueixen en l’àmbit territorial de Catalunya han
d’ésser, almenys, en català.
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3. Els avisos relacionats amb els perjudicis que causa el
consum del tabac en la salut humana, que han de figu-
rar en els paquets de tabac oferts al públic, han de cons-
tar almenys en català.

4. Les dades obligatòries i les informacions voluntàri-
es addicionals que figuren en l’etiquetatge de produc-
tes catalans que gaudeixen de denominació d’origen, de
denominació comarcal o de denominació de qualitat i
dels productes artesanals han d’ésser necessàriament,
com a mínim, en català.

5. D’acord amb la normativa vigent per la qual es regu-
la l’etiquetatge i prospectes dels medicaments d’ús
humà i animal, caldrà que el prospecte de les especia-
litats farmacèutiques i altres medicaments de fabricació
industrial comercialitzats a Catalunya siguin almenys
en llengua catalana.

6. En qualsevol operació d’assegurança, les companyi-
es asseguradores tenen l’obligació de presentar a qui
pren l’assegurança, les pòlisses de contracte i llurs con-
dicions, tan generals com particulars, en llengua cata-
lana, sigui quina sigui la modalitat de contracte. Les
companyies, mútues o societats dedicades a la presta-
ció o intermediació d’assegurances de qualsevol moda-
litat, que desenvolupin les seves activitats a Catalunya
tenen l’obligació d’oferir material d’informació, pro-
postes d’assegurança, annexos ampliatoris, així com
també els documents periòdics subsegüents com els
rebuts, en llengua catalana.

7. El Govern de la Generalitat pot regular per decret
l’etiquetatge de productes i la informació als consumi-
dors i consumidores de sectors determinats per tal de
garantir-hi la presència del català.

ARTICLE 37. TELEFONIA

1. Els serveis de telefonia han d’oferir la possibilitat
que tots els missatges orals enregistrats puguin sentir-
se en català.

2. Els menús dels aparells de telèfon mòbil amb distri-
bució oficial a Catalunya i els seus llibrets d’instrucci-
ons han d’incloure versió en llengua catalana. Les ope-
radores de telefonia mòbil que operen a Catalunya han
d’incloure la opció en llengua catalana en els seus mis-
satges informatius o promocionals, en el seu servei
telefònic d’atenció al client, i en la bústia de veu.

ARTICLE 38. LA PUBLICITAT

1. En la publicitat institucional de la Generalitat, de les
administracions locals i de llurs empreses públiques o
concessionàries i de les altres institucions i corporaci-
ons catalanes de dret públic feta en l’àmbit territorial de
Catalunya, s’ha d’utilitzar de manera general el català.

2. El Govern de la Generalitat i els ens locals han d’es-
timular i fomentar amb mesures adequades l’ús del ca-
talà en la publicitat, especialment la de la via pública.

3. Les empreses, despatxos professionals i establiments
dedicats a la venda de productes o a la prestació de ser-
veis hauran d’oferir en llengua catalana almenys el
50% de la seva publicitat, estàtica, a domicili, en els
mitjans de comunicació i a través de qualsevol altre
procediment o forma.

4. En els congressos, simposis, fires i altres actes pú-
blics de caràcter similar, tant d’abast nacional com in-
ternacional que tinguin lloc a Catalunya, el català hi
tindrà sempre la consideració d’idioma oficial dels cer-
tàmens esmentats, en condicions d’ús no inferiors a
capa altra llengua.

ARTICLE 39. L’ACTIVITAT PROFESSIONAL

El Govern de la Generalitat i els col·legis professionals
han de fomentar l’ús del català en les activitats profes-
sionals, per tal que en els despatxos, les oficines i con-
sultes, aquests es puguin realitzar progressivament i
plenament en català, en condicions d’ús no inferiors a
cap altra llengua.

CAPÍTOL VI. L’IMPULS INSTITUCIONAL

ARTICLE 40. LES MESURES DE FOMENT

1. El Govern de la Generalitat ha de fomentar l’ús del
català en les activitats laborals, mercantils, publicitàri-
es, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de
qualsevol altra mena.

2. El Govern de la Generalitat i les corporacions locals,
en l’àmbit de les respectives competències, han de fo-
mentar la imatge pública i l’ús del català i poden esta-
blir bonificacions i exempcions fiscals per als actes re-
lacionats amb la normalització i el foment de l’ús de la
llengua catalana, preferentment en aquells àmbits en
què la seva presència del català sigui deficitària.

3. El Govern de la Generalitat vetllarà pel desenvolupa-
ment i la difusió dels llenguatges d’especialitat i per la
qualitat en l’ús públic de la llengua catalana, en coope-
ració amb l’autoritat acadèmica i els sectors professio-
nals corresponents.

4. El Govern de la Generalitat ha d’impulsar una aco-
llida lingüística dels immigrants en la llengua del país
com a eina imprescindible per a la integració i la igual-
tat de drets i oportunitats, mitjançant la creació d’un
protocol d’acolliment lingüístic dels immigrants on
intervinguin els departaments i organismes competents
en matèries de Benestar Social, Ensenyament, Justícia
i els Sindicats, el Consorci per a la Normalització lin-
güística i les organitzacions i ONGs que intervenen en
el procés d’acollida.

ARTICLE 41. ELS CENTRES DE SUPORT

1. El Govern de la Generalitat, d’acord amb les corpo-
racions locals, ha de crear centres dedicats a fomentar
el coneixement, l’ús i la divulgació del català, en espe-
cial allà on ho exigeixi la situació sociolingüística, i ha
de garantir-ne el funcionament. Aquests centres de su-
port dependran del Consorci per a la Normalització
Lingüística, el qual actua com a òrgan de desplegament
de les polítiques territorials de normalització. L’organit-
zació del Consorci per a la Normalització Lingüística
arreu del territori es revisarà periòdicament, almenys
cada quatre anys, per tal d’adequar-la a les necessitats
organitzatives i se’n potenciarà l’estructura allà on ho
exigeixi la situació sociolingüística.

2. Els centres a què fa referència l’apartat 1 han de
comptar amb els mitjans humans i materials suficients
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per a l’exercici satisfactori de llurs funcions, especial-
ment allà on ho exigeixi la situació sociolingüística i la
demanda de serveis i també del que reglamentàriament
puguin ser-los adjudicades a partir de l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, fins que no s’hauran assolit els ob-
jectius que s’hi preveuen.

3. El Consorci per la Normalització Lingüística compa-
reixerà anualment davant de la Comissió de Política
Cultural del Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de
presentar-hi un balanç de les seves activitats regulars,
així com una avaluació de les incidències relatives a la
normalització lingüística en tots els àmbits de la seva
competència.

4. El Govern de la Generalitat ha d’impulsar la creació
d’una Oficina de Drets Lingüístics per tal que la ciuta-
dania de Catalunya pugui vehicular les seves queixes
quan consideri que han estat vulnerats els seus drets.

ARTICLE 42. LES MESURES DE PLANIFICACIÓ

1. El Govern de la Generalitat s’ha de dotar d’instru-
ments de planificació lingüística general consistents en
programes periodificats, per tal d’establir els objectius
i les mesures més convenients en cada moment i avalu-
ar-ne els resultats. L’elaboració dels instruments de pla-
nificació ha d’ésser concertada amb els diversos agents
i col·lectius implicats, i s’han de tenir en compte els
principis de participació, simplificació i eficàcia.

2. El Govern de la Generalitat ha d’elaborar un mapa
sociolingüístic de Catalunya, que ha d’ésser revisat pe-
riòdicament, almenys cada quatre anys, per tal d’adequar
a la realitat la seva acció de política lingüística i, alhora,
per a valorar la incidència de les actuacions fetes.

CAPÍTOL VII

INFRACCIONS I RÈGIM SANCIONADOR

ARTICLE 43. GARANTIES DE COMPLIMENT PEL PERSONAL

AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ

L’incompliment, pel personal al servei de l’Administra-
ció, de preceptes d’aquesta Llei es regeix i es sanciona
d’acord amb les normes reguladores de la funció públi-
ca.

ARTICLE 44. GARANTIES DE COMPLIMENT EN ELS MITJANS

DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ DE CONCESSIÓ

L’incompliment dels preceptes de l’article 27 es consi-
dera incompliment de les condicions essencials de la
concessió al qual s’ha d’aplicar el règim sancionador
que estableix la Llei 8/1996, del 5 de juliol, de regula-
ció de la programació audiovisual distribuïda per cable,
i per les lleis de l’Estat 31/1987, del 18 de desembre,
d’ordenació de les telecomunicacions, i 25/1994, del 12
de juliol, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic
espanyol la Directriu 89/552/CEE.

ARTICLE 45. INFRACCIONS I RÈGIM SANCIONADOR EN

MATÈRIA DE CINEMA

1. Les infraccions a allò que s’estableix en l’article 28
sobre quotes lingüístiques de distribució i de pantalla es
classifiquen en molt greus, greus i lleus.

a) Són infraccions molt greus:

a.1. L’incompliment de la quota de pantalla en un per-
centatge superior al vint per cent referit al nombre de
dies d’exhibició de pel·lícules que cal exhibir doblades
al català o subtitulades en català segons l’article 28.1
apartats c) i d) i segons la normativa que desenvolupi
l’article 28.2.

a.2. La falsedat per part d’una empresa distribuïdora en
les dades que acreditin l’exhibició i distribució de pel·lí-
cules doblades al català o subtitulades en català i l’in-
compliment del que estableixen l’article 28.1, apartats
a) i b) i segons la normativa que desenvolupi l’article
28.2.

b) Són infraccions greus:

b.1. L’incompliment de la quota de pantalla en un per-
centatge superior al deu per cent i igual o inferior al
vint per cent, referit al nombre de dies d’exhibició de
pel·lícules que cal exhibir doblades al català o subtitu-
lades en català segons l’article 28.1 apartats c) i d) i
segons la normativa que desenvolupi l’article 28.2.

b.2. La reiteració de la comissió de quatre faltes lleus.

c) Són infraccions lleus:

c.1. L’incompliment de la quota de pantalla en un per-
centatge igual o inferior al deu per cent referit al nom-
bre de dies d’exhibició de pel·lícules que cal exhibir
doblades al català o subtitulades en català, segons l’ar-
ticle 28.1 apartats c) i d) i segons la normativa que des-
envolupi l’article 28.2.

c.2. Qualsevol altre incompliment d’allò que preveu
aquesta Llei.

2. Procediment sancionador:

a) La imposició de les sancions per les infraccions es-
mentades en el punt 1 d’aquest article es regeix pel pro-
cediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, de
9 de novembre.

b) Els òrgans competents per imposar les sancions a
què es refereix aquest Llei són:

b.1. El Govern de la Generalitat per a les infraccions
molt greus.

b.2. El conseller de Cultura per a les infraccions lleus
i greus.

c) Les infraccions podran ser sancionades:

c.1. Les lleus, amb apercebiment o multa de fins a 3000
euros.

c.2. Les greus, amb multa de 3.000,01 euros fins a
30.000 euros c.3. Les molts greus, amb multa de
30.000,01 euros fins a 60.000 euros

ARTICLE 46. GARANTIES DE COMPLIMENT DE LA LLEI EN

ELS DOCUMENTS CIVILS I MERCANTILS I EN L’ACTIVITAT

SOCIOECONÒMICA

L’incompliment, per les empreses i les entitats afecta-
des, dels preceptes dels articles 15, 32, 33, 34, 36, 37 i
38.3 es considera una negativa injustificada a satisfer
les demandes dels consumidors i consumidores, a la
qual s’ha d’aplicar el règim sancionador que estableix
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la Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la disciplina del
mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris.

ARTICLE 47. SANCIONS A ENTITATS O ACTIVITATS SUBVEN-
CIONADES

En el cas d’entitats o activitats subvencionades o finan-
çades per qualsevol administració, les sancions per les
infraccions d’aquesta Llei relacionades amb l’objecte de
la subvenció, l’aval, el crèdit o l’ajut, poden consistir
també en la reducció en cas de falta greu, on en la seva
retirada o el seu rescabalament en cas de falta molt greu,
d’acord amb la tipologia que s’establirà reglamentària-
ment en el primer any de l’aplicació d’aquesta llei.

ARTICLE 48. RECEPCIÓ DE DENÚNCIES D’INCOMPLIMENT

Qualsevol unitat administrativa de la Generalitat, és
apta per la recepció i tramitació subsegüent, amb els
òrgans competents, de les denúncies presentades per
incompliment d’aquesta Llei per part de la ciutadania.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. COL·LABORACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS I
ENTITATS

1. Sens perjudici de l’aplicació d’aquesta Llei, el Go-
vern de la Generalitat ha de vetllar per aconseguir la
generalització de l’ús del català, en un marc de col·la-
boració amb la Unió Europea, l’Administració de l’Es-
tat, el Consell General del Poder Judicial i les empre-
ses públiques i privades d’àmbit estatal, europeu o
internacional, especialment les de serveis i les de radi-
odifusió i televisió.

2. El Govern de la Generalitat ha de vetllar conjunta-
ment amb la resta d’institucions de la comunitat lin-
güística catalana, per la presència del català en els
mitjans de comunicació d’abast estatal, europeu i inter-
nacional.

SEGONA. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS

D’ALTRES TERRITORIS DE LLENGUA CATALANA

1. La Generalitat ha de promoure acords, convenis i
tractats amb les comunitats autònomes aragonesa, ba-
lear i valenciana i amb els estats andorrà, francès i ita-
lià per a fomentar l’intercanvi cultural entre territoris i
comunitats de parla catalana i la coordinació i la coo-
peració entre comunitats o entre estats en matèria de
política lingüística, per a obtenir la generalització i l’ex-
tensió del coneixement i de l’ús del català en tot l’àm-
bit lingüístic, amb respecte per totes les variants.

2. La Generalitat, per tal d’afavorir un espai català de
comunicació, ha de promoure la producció, la difusió
i la recepció dels mitjans de comunicació en llengua
catalana.

3. La Generalitat ha de fomentar totes les institucions
que reforcin els lligams entre els diferents territoris de
parla catalana.

4. En aquells territoris de parla catalana en els quals la
situació de l’ensenyament de la llengua ho requereixi, el
Govern de la Generalitat ha de preveure’n la promoció,
en col·laboració amb institucions d’aquests territoris.

TERCERA. PROJECCIÓ EXTERIOR

1. El Govern de la Generalitat ha de vetllar per la pro-
jecció de la llengua i la cultura catalanes fora del seu
àmbit lingüístic, principalment en el món acadèmic i de
la recerca, i també en les institucions de la Unió Euro-
pea i les seves polítiques. Per a l’acompliment d’aquest
objectiu, la Generalitat pot participar en un organisme
comú als territoris de llengua catalana.

2. El Govern de la Generalitat ha de facilitar la difusió
i l’aprenentatge del català a les comunitats catalanes de
l’exterior i ha de fomentar els casals catalans com a
eina de coneixement del nostre país i de la nostra llen-
gua, en els termes que resulten de la Llei 18/1996, del
27 de desembre, de relacions amb les comunitats cata-
lanes de l’exterior.

3. El Govern de la Generalitat ha de promoure la crea-
ció d’una oficina lingüística catalana a Brussel·les amb
la finalitat de donar a conèixer la realitat lingüística de
la llengua catalana a Europa, de promoure l’oficialitat
en les institucions europees i de defensar els drets lin-
güístics del europeus catalanoparlants.

4. La Generalitat ha de vetllar per estendre el coneixe-
ment i l’ensenyament de la llengua catalana a l’exteri-
or i en especial en la resta del territori de l’Estat espa-
nyol

5. La Generalitat ha d’impulsar un acord amb el Prin-
cipat d’Andorra a fi de coordinar i executar polítiques
unitàries de la llengua entre els diversos territoris i de
promoure la projecció exterior de la llengua catalana

QUARTA. GRAFIA NORMATIVA DELS NOMS I ELS COGNOMS

CATALANS

La substitució dels noms i de les grafies normativament
incorrectes per les correctes dels cognoms, establerta
per l’article 19, es regeix pel procediment fixat per l’ar-
ticle 2 de la Llei de l’Estat 17/1977, del 4 de gener,
sobre reforma de l’article 54 de la Llei del registre ci-
vil, o la normativa equivalent que la substitueixi.

CINQUENA. LES DOTACIONS ECONÒMIQUES

En els pressupostos de la Generalitat s’han de fer les
consignacions necessàries per a dur a terme les actua-
cions i adoptar les mesures derivades de l’execució
d’aquesta Llei amb els mitjans i els recursos suficients.

SISENA. FUNCIONS DE VIGILÀNCIA I IMPULS

La Generalitat ha de vetllar perquè la normativa i l’ac-
tuació administrativa dels altres poders públics de l’Es-
tat respectin els principis de l’ordenament constitucio-
nal i estatutari i d’aquesta Llei, i ha d’impulsar la
modificació legislativa de les normes estatals que siguin
un obstacle per a l’ús del català en tots els àmbits o li-
mitin la plena igualtat lingüística de la ciutadania.

SETENA. RÈGIM FUNCIÓ DE LA PÚBLICA

Els preceptes d’aquesta Llei vinculen el personal al
servei de l’Administració d’acord amb les normes re-
guladores de la funció pública.
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VUITENA. GARANTIA DE MANTENIMENT DE LES CONDICI-
ONS LINGÜÍSTIQUES EN LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

La Generalitat, mitjançant la normativa corresponent i
d’acord amb el Consell Interuniversitari de Catalunya,
regularà les condicions per tal de garantir que les acti-
vitats docents universitàries s’imparteixin durant tot el
curs en la llengua en la qual han estat ofertades en el
moment de la matriculació.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA. LES NORMES D’USOS LINGÜÍSTICS

Les normes d’usos lingüístics a què fa referència l’ar-
ticle 9.3 han d’ésser aprovades en el termini màxim de
dos anys comptats des de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei.

SEGONA. LES EMISSORES DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ

Els articles 26 i 27 s’apliquen a les emissores els títols
habilitants de les quals correspon d’atorgar a la Gene-
ralitat i que es concedeixen o es renoven després de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

TERCERA. FUNCIONAMENT DEL CONSORCI PER A LA NOR-
MALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

En el termini de sis mesos des que entri en vigor la llei
el Govern de la Generalitat adoptarà les mesures neces-
sàries per tal d’adaptar el funcionament, l’organització
i les activitats del Consorci de Normalització Lingüís-
tica als canvis que s’han produït els darreres anys en el
camp tecnològic, sociolingüístic i legislatiu, plantejarà
en el si del Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica la possibilitat d’augmentar la participació de la
Generalitat, mantenint, en tot cas, la participació im-
prescindible dels ens locals i presentarà un pla de fi-
nançament de les activitats de l’ens que permetin pro-
gramar i afrontar les necessitats reals de cursos de
català.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. DESPLEGAMENT REGLAMENTARI

S’autoritza el Govern de la Generalitat per a dictar les
disposicions reglamentàries necessàries per a desplegar
i aplicar aquesta Llei.

SEGONA

L’entrada en vigor d’aquesta Llei no comporta augment
de crèdits ni realització de despeses amb càrrec als
Pressupostos vigents de la Generalitat de Catalunya.
Les obligacions derivades d’aquesta Llei, si s’escau,
entraran en vigor a partir de l’exercici pressupostari
vinent.

TERCERA. SUBSTITUCIÓ I VIGÈNCIA DE NORMES

1. La Llei I/1998, de 7 de gener, de Política Lingüísti-
ca a Catalunya, és substituïda pels preceptes d’aques-
ta Llei, sens perjudici que, en tot allò que no hi resulti
contradictori, passi a formar part de la tradició jurídi-
ca catalana.

2. Són vigents, en allò que no s’oposi a aquesta Llei, i
sens perjudici de la modificació reglamentària que se’n
pugui fer, les disposicions dictades per a desplegar la
Llei 7/1983 i la Llei 1/1998.

3. Són vigents, en allò que no s’oposi a aquesta Llei, els
preceptes de la Llei 3/1993, del 5 de març, de l’Estatut
del consumidor, i les normes dictades per a desplegar-
los.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2003

Josep-Lluís Carod Rovira, Josep Bargalló Valls, Jordi
Ausàs i Coll, Ernest Benach i Pascual, Carles Bonet i
Revés, Francesc Ferrer i Gironès, Josep Huguet i Biosca,
Jaume Oliveras i Maristany, Carme Porta i Abad, Joan
Ridao i Martín, Xavier Vendrell i Segura, Pere Vigo i
Sallent

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la creació
d’un pla específic, en el marc del Pla
d’obres i serveis, per a les comarques
sovint afectades per temporals de neu
Tram. 250-03386/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la COAG, 14.04.2003

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 55397)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que, en casos d’ajuts als ens locals de Ca-
talunya en situació d’urgència o derivades de catàstro-
fe per al restabliment d’infrastructures i equipaments
de serveis de competència municipal o comarcal afec-
tats per aquestes adversitats aquestes siguin tramitades
mitjançant les bases establertes en l’Ordre GRI/376/
2002, de 4 de novembre, per la qual s’estableixen les
bases generals per a l’atorgament d’ajuts als ens locals
de Catalunya en situacions excepcionals, d’urgència o
derivades de catàstrofe.»
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Proposició no de llei sobre la creació
d’ajuts específics per als municipis
afectats per temporals de neu
Tram. 250-03387/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la COAG, 14.04.2003

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 55396)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que, en casos d’ajuts als ens locals de Ca-
talunya en situació d’urgència o derivades de catàstro-
fe per al restabliment d’infrastructures i equipaments
de serveis de competència municipal o comarcal afec-
tats per aquestes adversitats aquestes siguin tramitades
mitjançant les bases establertes en l’Ordre GRI/376/
2002, de 4 de novembre, per la qual s’estableixen les
bases generals per a l’atorgament d’ajuts als ens locals
de Catalunya en situacions excepcionals, d’urgència o
derivades de catàstrofe.»

Proposició no de llei sobre el reconei-
xement de la comarca del Lluçanès
Tram. 250-03399/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la COAG, 14.04.2003

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 55394)

1
ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (1)

APARTAT 2

«Supressió de l’apartat 2»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 55692)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (1)

APARTAT 1

«1. Considerar la incorporació del reconeixement de la
[…]»

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (2)

APARTAT 2

«Supressió de l’apartat 2»

Proposició no de llei sobre la designa-
ció dels representants de la Generali-
tat en els organismes econòmics, les
institucions financeres i les empreses
públiques de l’Estat
Tram. 250-03405/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la COAG, 14.04.2003

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 55492)

1
ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (1)

Apartat 1

«Supressió de la lletra f)»

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

APARTAT 1

«[…] e) Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones

f) Banc d’Espanya

g) Consorcio de Compensación de Seguros

h) Consejo Económico y Social

i) Consejo de Seguridad Nuclear

j) AENA (Aeropuertos Españoles y Seguridad Aérea)

k) Entidad Pública Empresarial Red. es (Red. es)
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l) RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles)

m) Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

n) Centro para el Desarrollo Tecnològico e Industrial
(CDTI)

o) Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)

p) Puertos del Estado

q) Instituto de Crédito Oficial

r) Instituto para la Diversificació y Ahorro de la
Energía (IDEA)

s) Loterías y Apuestas del Estado

t) SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industria-
les)

u) SEPES (Sociedad Estatal de Promoción y Equipa-
mientos del Suelo)

v) Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(SASEMAR)»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (3)

APARTAT 1

«a) Comisión Nacional de la Energía»

Proposició no de llei sobre la recollida
de runa i de deixalles de la construcció
Tram. 250-03413/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.04.2003 al 22.04.2003).

Finiment del termini: 23.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un pla d’inversions de millora-
ment dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya amb la modificació de
les estacions existents i la construcció
de noves i l’adquisició d’unitats de
trens
Tram. 250-03414/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.04.2003 al 22.04.2003).

Finiment del termini: 23.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 56041).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2003 al 24.04.2003).

Finiment del termini: 25.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2003.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una variant d’unió de la car-
retera C-1413 amb la carretera C-59
per a evitar l’elevat trànsit de vehicles
pel nucli urbà de Caldes de Montbui
(Vallès Oriental)
Tram. 250-03415/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.04.2003 al 22.04.2003).

Finiment del termini: 23.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 56041).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2003 al 24.04.2003).

Finiment del termini: 25.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2003.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre d’assistència pri-
mària a Santa Eulàlia de Ronçana (Va-
llès Oriental)
Tram. 250-03416/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.04.2003 al 22.04.2003).

Finiment del termini: 23.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.

Proposició no de llei sobre els proble-
mes d’interconnexió per ferrocarril de
Benicarló i Vinaròs amb les Terres de
l’Ebre
Tram. 250-03417/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.04.2003 al 22.04.2003).

Finiment del termini: 23.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 56041).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2003 al 24.04.2003).

Finiment del termini: 25.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2003.

Proposició no de llei sobre la
perllongació de trens per a millorar les
connexions entre les Terres de l’Ebre i
la Comunitat Valenciana
Tram. 250-03418/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.04.2003 al 22.04.2003).

Finiment del termini: 23.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 56041).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2003 al 24.04.2003).

Finiment del termini: 25.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2003.
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Proposició no de llei sobre la gestió de
borses d’habitatge de lloguer per a la
gent jove i l’ampliació de la deducció
en el tram autonòmic de la declaració
de l’IRPF
Tram. 250-03419/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.04.2003 al 22.04.2003).

Finiment del termini: 23.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 56041).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2003 al 24.04.2003).

Finiment del termini: 25.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2003.

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció del sistema de localitzador via
satèl·lit GPS a les persones víctimes de
la violència domèstica
Tram. 250-03421/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2003 al 24.04.2003).

Finiment del termini: 25.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 56041).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 28.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2003.

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a reactivar l’economia
del Lluçanès
Tram. 250-03423/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2003 al 24.04.2003).

Finiment del termini: 25.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 56041).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 28.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2003.
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Proposició no de llei sobre les alterna-
tives al projecte de conversió de la
carretera de la Conreria en una via rà-
pida
Tram. 250-03425/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.04.2003 al 22.04.2003).

Finiment del termini: 23.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 56041).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2003 al 24.04.2003).

Finiment del termini: 25.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2003.

Proposició no de llei sobre la consulta
de les empreses als representats dels
treballadors davant una oferta pública
d’adquisició (OPA)
Tram. 250-03426/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.04.2003 al 22.04.2003).

Finiment del termini: 23.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 56041).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2003 al 24.04.2003).

Finiment del termini: 25.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2003.

Proposició no de llei sobre l’increment
de jutjats a la Catalunya central
Tram. 250-03429/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.04.2003 al 22.04.2003).

Finiment del termini: 23.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 56041).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2003 al 24.04.2003).

Finiment del termini: 25.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2003.
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Proposició no de llei sobre el suport a
la professora titular de la Universitat
del País Basc (UPV), senyora Gotzone
Mora, per tal que es pugui expressar
lliurement en qualsevol universitat
catalana
Tram. 250-03432/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.04.2003 al 22.04.2003).

Finiment del termini: 23.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.

Proposició no de llei sobre la interven-
ció de l’Administració de la Generalitat
en la regulació del mercat immobiliari
a Catalunya, per a evitar la
sobreocupació d’habitatges i promou-
re l’habitatge social
Tram. 250-03436/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.04.2003 al 22.04.2003).

Finiment del termini: 23.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 56041).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2003 al 24.04.2003).

Finiment del termini: 25.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2003.

Proposició no de llei sobre la creació
d’espais per al lliurament dels menors
en compliment dels règims de visites
en casos problemàtics
Tram. 250-03437/06

Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.04.2003 al 22.04.2003).

Finiment del termini: 23.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 56041).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2003 al 24.04.2003).

Finiment del termini: 25.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2003.

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de la justícia de menors a Manresa
(Bages)
Tram. 250-03438/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 55901).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.04.2003 al 22.04.2003).

Finiment del termini: 23.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.04.2003.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 56041).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2003 al 24.04.2003).

Finiment del termini: 25.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2003.

Proposició no de llei perquè es posin
en coneixement del fiscal del Tribunal
Penal Internacional els actes, suscep-
tibles d’ésser considerats delictes, del
Govern de l’Estat i d’altres governs
que han participat en l’atac contra
l’Iraq
Tram. 250-03439/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre l’inici d’ac-
cions davant l’Audiència Nacional con-
tra el Sr. José Maria Aznar López i la
Sra. Ana Palacio Valle-Lerchundi per
l’actuació relativa a l’atac militar a la
República de l’Iraq, acomplerta en
l’exercici de llurs funcions governa-
mentals
Tram. 250-03440/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre la canalit-
zació de les aigües fecals del torrent
de Bonastre (Baix Penedès), de Roda
de Barà a la depuradora de Torredem-
barra (Tarragonès)
Tram. 250-03441/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.
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Proposició no de llei sobre el CEIP
Sant Jeroni, de Sant Pere de Riudebit-
lles (Alt Penedès)
Tram. 250-03442/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre l’ús de l’es-
pai aeri català
Tram. 250-03443/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre els dèficits
urbanístics de la urbanització Can
Carreras, de Pineda de Mar i Calella
(Maresme)
Tram. 250-03444/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una variant de la carretera C-
1413 a Sentmenat (Vallès Occidental)
Tram. 250-03445/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.
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Proposició no de llei sobre la manca
d’efectius del Cos Nacional de Policia
a la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 250-03446/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre la millora
dels accessos al Port de la Bonaigua
Tram. 250-03447/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre la potenci-
ació de l’aeroport de Reus (Baix Camp)
Tram. 250-03448/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre les cases
regionals
Tram. 250-03449/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.
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Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la senyalització i la il·-
luminació de l’autopista C-60, al pas
per Argentona (Maresme), en la inter-
secció amb l’autopista C-32
Tram. 250-03450/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’innovació de la Fira de Bar-
celona
Tram. 250-03451/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’internacionalització dels
salons de la Fira de Barcelona
Tram. 250-03452/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre mesures de
conciliació entre el calendari i l’horari
escolar i la vida familiar i els horaris
laborals dels pares
Tram. 250-03453/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.
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Proposició no de llei sobre la reedició
del «Carnet Català» del pintor Pablo
Ruíz Picasso
Tram. 250-03454/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre el rebuig de
la reutilització de les antenes de
l’emissora Radio Liberty
Tram. 250-03455/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre la proble-
màtica actual de la Comunitat de Re-
gants de l’Esquerra de l’Ebre
Tram. 250-03456/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de la unitat de la ZER Solsonès i
l’increment dels mitjans humans
Tram. 250-03457/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.
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Proposició no de llei sobre l’increment
dels recursos humans del CAP de Tàr-
rega (Urgell)
Tram. 250-03458/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment d’una educació adequada al cen-
tre de menors Masia I, a Valls (Alt
Camp), gestionat per l’Associació
Egueiro
Tram. 250-03459/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre la neteja de
les basses d’oli del paratge de la Casa
Gran, a Sant Llorenç d’Hortons (Alt
Penedès)
Tram. 250-03460/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre la inclusió
de jutjats i fiscalies de menors al Par-
tit Judicial de Manresa (Bages)
Tram. 250-03461/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.
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Proposició no de llei sobre la inclusió
d’un jutjat del contenciósadministratiu
i un del mercantil, al Partit Judicial de
Manresa (Bages)
Tram. 250-03462/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre la
replanificació de l’assistència sanitària
al Garraf, especialment pel que fa a la
requalificació de l’Hospital Comarcal
Sant Antoni Abat, de Vilanova i la
Geltrú
Tram. 250-03463/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre la divisió
de la zona escolar rural del Solsonès
Tram. 250-03464/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.04.2003 al 07.05.2003).

Finiment del termini: 08.05.2003, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

Proposició no de llei sobre la recons-
trucció d’una pau duradora a l’Iraq
Tram. 250-03480/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 55829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei per la re-
construcció d’una pau duradora a l’Iraq.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya:

A. Manifesta:

1. La necessitat que la reconstrucció de l’Iraq es produ-
eixi sota mandat de la ONU, i per tant l’acceleració del
traspàs de poders de les tropes anglobritàniques a l’ad-
ministració internacional.

2. La necessitat d’instaurar un règim democràtic que
respecti la pluralitat nacional, lingüística i religiosa, així
com el dret a l’autodeterminació del poble kurd.

B. Rebutja les interferències dels Estats de Síria, Tur-
quia i Iran en les lliures decisions del poble kurd així
com el seu dreta recuperar els territoris d’on va ser ex-
pulsat per neteges ètniques.
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C. Insta el govern de la Generalitat a:

1. reclamar de l’Estat a promoure davant dels organis-
mes de la Unió Europea i de l’OTAN que adverteixin
Turquia sobre qualsevol intent d’invasió de tropes al
Kurdistan.

2. Oferir Catalunya com a seu puntual per a la reunió
del Parlament kurd a l’exili.

3. Dissenyar i promoure, amb contacte amb les ONGs
catalanes i els organismes humanitaris internacionals,
una campanya de solidaritat amb la població de les di-
verses nacions de l’Iraq, que encarrili la voluntat am-
plament manifestada pels ciutadans de Catalunya con-
tra la guerra i les seves conseqüències.

4. Activar la política de relacions internacionals en el si
de la Unió Europea que posicioni Catalunya a favor de
la recuperació de la unitat del continent, després de la
ruptura produïda a l’entorn de la posició sobre la guer-
ra.»

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2003

Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei sobre el suport al
sector de la moda
Tram. 250-03481/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 55836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Daniel Sirera i Bellés, porta-
veu adjunt, Àngels Esteller i Ruedas, Francesc Vendrell
i Bayona i Ricard Fernández Deu, diputada i diputats
del Grup Popular, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El món de la moda és un sector que crea imatge de país
i amb una àmplia capacitat d’arrossegar a altres sectors
econòmics.

Al llarg de l’any 2001 l’ICEX, conjuntament amb l’As-
sociació de Creadors de Moda d’Espanya, l’Agrupació
de Gèneres de Punt i la Federació d’Indústries del Cal-
çat, van posar en marxa un projecte global i integrador
dels diferents sectors de la moda que potencia l’expor-
tació i la imatge de la moda espanyola en els principals
mercats mundials.

Abans de la posada en marxa d’aquest pla, es va realit-
zar un estudi sobre el sector de la moda en el qual es
van recollir tres eixos estratègics d’actuació, amb la
finalitat de solucionar els problemes que té el sector de
la moda a Espanya pel seu desenvolupament exporta-
dor:

– Desenvolupament empresarial: pal·liar les deficiències
estructurals en matèria de comercialització.

– Desenvolupament genèric d’imatge: potenciar la dè-
bil imatge d’Espanya com a país creador de moda.

– Promoció comercial internacional: fonamentalment,
un conjunt d’accions que enfortiran els plans de promo-
ció exterior que actualment l’ICEX ve desenvolupant.

El Pla, en la primera fase de la seva posada en marxa,
ha concentrat els seus esforços de forma exclusiva en el
sector de peces de vestir i el calçat i els mercats selec-
cionats com a objectiu han estat: Alemanya, Brasil,
Xina, EEUU, França, Itàlia, Japó, Mèxic, Regne Unit i
Rússia.

L’avaluació d’aquest primer any d’execució posa de
relleu els importants avenços assolits en totes les líni-
es d’actuació que s’han portat a terme, principalment
en la presència de la moda espanyola en aquests mer-
cats prioritaris i en el reconeixement internacional
d’Espanya com a país productor de moda de qualitat.

A la vista d’aquests resultats positius que el Pla Global
de la Moda està tenint, i en particular, pel que fa al seu
component internacional, el Grup Parlamentari Popu-
lar presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a
donar suport al sector de la moda com a via per a incre-
mentar la presència de l’oferta de les firmes catalanes
en els mercats exteriors i la seva internacionalització
dins del sector.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2003

Alberto Fernández Díaz, Daniel Sirera i Bellés, porta-
veu adjunt, Àngels Esteller i Ruedas, Francesc Vendrell
i Bayona i Ricard Fernández Deu

Proposició no de llei sobre la repres-
sió de dissidents polítics a Cuba
Tram. 250-03482/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 55840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Ayme-
rich, Portaveu, Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt,
Dolors Montserrat Culleré, M. Àngels Esteller i Rue-
das, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Carina Mejías i
Sánchez, Ricard Fernández Deu, Rafael Luna i Vivas,
Josep Curto i Casadó, Josep Maria Fabregat i Vidal, i
Francesc Vendrell i Bayona, Diputades i Diputats del
Grup Popular, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten
la següent proposició no de llei:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH)
ha manifestat la seva profunda preocupació per les de-
tencions de dissidents que van començar el 18 de març
de 2003 a Cuba, així com pels judicis iniciats i les sen-
tències condemnatòries en contra dels dissidents polí-
tics.

La dictadura cubana ha detingut en les darreres setma-
nes a més de setanta persones, incloent entre altres a
periodistes independents, membres de grups de drets
humans i activistes polítics... tots ells ciutadans cubans
que volen democràcia, llibertat i respecte als drets hu-
mans per acabar amb 44 anys de totalitarisme. El règim
cubà els ha imposat penes que sumen 1.454 anys de
presó amb una mitjana individual que ronda els 20 anys
de reclusió.

Aquestes sentències condemnatòries s’han aplicat en
processos «sumaríssimos», en aplicació de la Llei de
Protecció de la Independència Nacional i l’Economia
de Cuba (Llei 88), que va entrar en vigor al març de
1999. Aquesta llei és contrària als drets consagrats en
la Declaració Americana dels Drets i Deures de l’Ho-
me. A més els tribunals cubans no respectes les garan-
ties processals bàsiques dels acusats i manquen de la
independència i imparcialitat requerides en els instru-
ments internacionals de drets humans.

En Cuba, la repressió de la dissidència està legitimada
per la Constitució i el Codi Penal. S’han utilitzat de
forma generalitzada càrrecs per delictes contra la segu-
retat de l’Estat, com la «propaganda enemiga», o delic-
tes contra l’autoritat, com el «desacatament», per a si-
lenciar a qui critiquen al govern. I hi ha altres càrrecs,
com la «perillositat», que estan poc definits i són sus-
ceptibles de ser utilitzats indegudament per motius
polítics. Alguns dissidents han estat declarats culpables
de delictes comuns per càrrecs que, segons es creu, eren
falsos i havien estat imputats als dissidents per a desa-
creditar-los a ells o a les seves organitzacions, o com a
represàlia per manifestar de forma pacífica les seves
conviccions. En ocasions, els dissidents detinguts han
romàs reclosos sense judici durant llargs períodes o han
estat declarats culpables després de judicis que no com-
plien les normes internacionals de justícia processal.

La dictadura cubana continua amb una política repres-
siva contra aquells grups o persones que desitgen exer-
cir els seus drets, practicant de forma habitual la viola-
ció dels drets fonamentals de la població, en particular
els drets a la llibertat d’opinió, expressió i difusió; de
justícia; de sufragi i participació en el govern; reunió;
associació; petició; protecció contra la detenció arbitrà-
ria i dret a un degut procés.

Aquesta mateixa setmana la justícia cubana també va
sotmetre a judici «sumarísimo» els segrestadors que
van intentar fer arribar a la costa dels EUA una embar-
cació amb 50 passatgers dimecres passat. Els tres prin-
cipals segrestadors van ser condemnats a la pena capi-
tal i executats. De la resta, quatre han estat sentenciats
a cadena perpètua, un altre a 30 anys de presó, mentre
que tres dones han rebut penes de cinc, tres i dos anys
de reclusió.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Condemnar enèrgicament l’ona de detencions i les
sentències que s’han produït a Cuba contra l’oposició
i la Premsa cubana independent, en la mesura que
aquestes actituds repressives no afavoreixen un clima
de canvis pacífics al país.

2. Exigir al règim cubà que cessi la fustigació i sanció
dels ciutadans per motius vinculats a l’exercici de la
llibertat d’expressió, reunió i associació.

3. Exigir al règim cubà la eliminació de la legislació
penal tota figura delictiva que sancioni en contra dels
estàndards democràtics internacionalment acceptats:
drets a la llibertat d’opinió, expressió i difusió; de jus-
tícia; de sufragi i participació en el govern; reunió; as-
sociació; petició; protecció contra la detenció arbitrària
i dret a un degut procés.

4. Exigir que el règim cubà adopti les mesures neces-
sàries, a fi que es permeti el pluralisme ideològic i par-
tidari per al ple exercici del dret a la participació polí-
tica, de conformitat amb la Declaració dels Drets de
l’Home.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2003

Alberto Fernández Díaz, Maria Dolors Nadal i Ayme-
rich, Portaveu, Daniel Sirera i Bellés, Dolors Montser-
rat Culleré, M. Àngels Esteller i Ruedas, Alícia Sán-
chez-Camacho i Pérez, Carina Mejías i Sánchez, Ricard
Fernández Deu, Rafael Luna i Vivas, Josep Curto i
Casadó, Josep Maria Fabregat i Vidal, i Francesc
Vendrell i Bayona

Proposició no de llei sobre l’impuls de
les emissions de música catalana a la
ràdio i la televisió
Tram. 250-03483/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 55855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 134 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tal com ha assenyalat recentment la Unió de Músics de
Catalunya, federació d’entitats representatives dels
músics professionals de Catalunya, la defensa de la
llengua catalana per consolidar la proposta cultural
musical del nostre país envers la invasió estrangera que
pateix és una de les fites que s’ha marcat el Consell de
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l’Audiovisual de Catalunya i que s’està duent a terme
d’una manera prou satisfactòria. Amb tot, no és l’úni-
ca que, amb aquest objectiu, cal dur a terme. La defensa
de la música catalana passa també per protegir la pro-
ducció feta al nostre país per artistes que viuen i treba-
llen a Catalunya que opten per expressions artístiques
no cantades únicament en català o bé que són instru-
mentals.

La quantitat d’artistes, creadors i intèrprets del nostre
país que es dediquen a músiques que usen diverses llen-
gües o són totalment instrumentals és molt gran, i
d’una qualitat contrastada. Dissortadament, en aquest
camp també ens trobem en situació d’inferioritat en
front de les propostes estrangeres de caire similar que
compten amb el suport de les grans multinacionals,
ràdio-fórmules i cadenes de TV. Ens referim, per exem-
ple, a artistes de flamenc que, essent catalans i vivint a
casa nostra, desenvolupen aquest art amb rigorositat
emprant el castellà com a llengua d’expressió natural
d’aquest estil, o grans jazzme reconeguts arreu del món,
que ho fan en anglès o d’una manera purament instru-
mental.

També en el camp del clàssic i la música contemporà-
nia hi trobem creadors i intèrprets que no gaudeixen
dels canals habituals per a la promoció de la seva mú-
sica. Tot i així, els creadors d’aquestes músiques són
catalans, col·laboren amb altres artistes del país, creen
estil propi (es pot parlar del jazz català i del flamenc
català, per exemple) i, en definitiva, enriqueixen amb la
seva aportació el ventall divers cultural musical de Ca-
talunya.

Afavorir la difusió d’aquest tipus de música catalana i
protegir-lo d’aquest mateix tipus de música que ve de
fora és una tasca que pot dur a terme també el CAC,
amb eficàcia i rigor, com ha fet fins ara, i que segur que
engrandirà els camins pels quals la realitat musical ca-
talana pot assolir el nivell de ressò que la seva qualitat
mereix. Al mateix temps, sens dubte, farem créixer la
contractació musical, les actuacions, les produccions
discogràfiques i les apostes empresarials que permetin
el desenvolupament lògic de tota aquesta creativitat a
casa nostra.

És per tot això que el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
dotar el Consell de l’Audiovisual de Catalunya dels
recursos legals necessaris per atorgar un percentatge
obligat en les emissions musicals a la ràdio i la televi-
sió del nostre país de música feta a Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2003

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la variant de la carretera C-
242 al pas per les Borges del Camp
(Baix Camp)
Tram. 250-03484/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 55908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, Jaume Oliveras
i Maristany, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document/proposta: Proposició no de llei de construc-
ció de la variant de la C-242 al seu pas per Les Borges
del Camp (Baix Camp).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La C-242, coneguda com la carretera de Reus a Fraga,
forma part de la xarxa comarcal de Catalunya entre les
Borges i l’eix de l’Ebre, i entre Maials i el límit amb la
Franja.

Segons dades facilitades pel mateix govern, el mesura-
ment de trànsit de l’any 2000 determina el trànsit mit-
jà de 3.418 vehicles per dia en aquesta carretera a les
Borges del Camp.

Les darreres actuacions de la Generalitat havien estat la
millora de Maials a Seròs (2001-2002) i hi havia en
estudi l’eixamplament del pont i la rectificació dels
accessos a Cornudella, en fase de redacció.

La densitat del trànsit a Cornudella és de 493 vehicles
de mitjana per dia, cosa que demostra que la immensa
part d’aquest trànsit es genera en l’espai intermig, on
només hi ha com a nucli destacat Alforja, i com a ex-
plotació econòmica les pedreres del coll d’Alforja.

Les dades de trànsit no recullen la divisió entre el trànsit
pesant i el de turismes.

La variant ja és inclosa en la redacció de les Normes
Subsidiàries de les Borges des que va es van aprovar les
vigents, ara fa uns deu anys, sense, però, que s’hagi
avançat en res.

El pas de camions «banyera» carregats de pedra per la
carretera que travessa el mig del poble de les Borges
(vial que en el tram urbà rep el nom d’avinguda Sra.
Magdalena Martorell), provoca també un gran nombre
de problemes al trànsit.

Com que l’avinguda Magdalena Martorell (antiga av.
Sra. de Gener) és poc ampla i presenta un parell de
tombs estrets al mig del poble, si es troben dos camions
en sentit contrari no poden creuar-se a la vegada, fet
que provoca embussos i col·lapses circulatoris a causa
de la necessitat de maniobrar dels camions. Aquests
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embussos s’agreugen quan es troben circulant per les
Borges diversos camions, un rera l’altre, i signifiquen
també un perill per als turismes que s’hi troben engan-
xats.

A més, cal tenir en compte que aquestes situacions han
provocat que diversos camions hagin fet rascades a les
façanes de les parets de les cases que donen a la carre-
tera i fins i tot han danyat algun balcó.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Construir i posar ja en funcionament una variant que
fa anys que és dibuixada en la planificació urbanística
del municipi de Les Borges del Camp (Baix Camp).

2. Prendre les mesures necessàries per tal d’aconseguir
que els camions i la resta de vehicles adeqüin la seva
velocitat al pas pel poble i aplicar mesures per regular
el trànsit de forma provisional mentre no es construei-
xi aquesta variant. Aquestes mesures tant poden ser
l’exigència de continus controls de velocitat i pesatge
dels camions per part dels Mossos d’Esquadra com fins
i tot la regulació del a circulació a l’interior de la vila
amb semàfors, cosa que obligaria reduir-ne la veloci-
tat.»

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2003

Ernest Benach i Pascual, Jaume Oliveras i Maristany,
Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la creació
d’un registre de documentació públic
de la Sindicatura de Comptes en què
constin els ingressos i les despeses
electorals dels partits polítics
Tram. 250-03485/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 55920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 134 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 26 de febrer de 2001 tots els partits polítics
amb representació parlamentària varen signar un acord
per reduir la despesa electoral i augmentar la transpa-
rència financera de les formacions polítiques.

En els darrers dos anys, els responsables d’Organització
d’aquests partits han estat treballant en la recerca d’ac-
cions concretes que permetessin fer efectius aquells
acords.

Recentment s’ha arribat a un acord per lliurar a la Sin-
dicatura de Comptes de Catalunya la documentació
comptable referent als ingressos i despeses electorals
per incloure-la en un Registre de Documentació.

És per això que el grup parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura
de Comptes que la documentació comptable referent
als ingressos i despeses electorals dels partits polítics
constin en un Registre de Documentació públic a tots
els efectes, obert a la ciutadania i als mitjans de comu-
nicació.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2003

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

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

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei orgànica de transferència a la Ge-
neralitat de Catalunya de les compe-
tències en matèria notarial
Tram. 270-00016/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 55797 i
55930).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2003 al 26.04.2003).

Finiment del termini: 28.04.2003; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2003.

3.10.65.
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA
CAMBRA

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/06

Substitució de diputats
Reg. 55894 / Coneixement: Mesa del Parlament,
22.04.2003

Alta: Sr. Pere Macias i Arau

Baixa: Sr. Sr. Joaquim Ferrer i Roca

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE
MOCIONS

Control del compliment de la Moció 97/
VI del Parlament de Catalunya, sobre
el reforçament de les relacions institu-
cionals amb els departaments de la
Generalitat a fi que es compleixin els
terminis establerts pel Reglament del
Parlament
Tram. 340-00388/06

Rectificació del text presentat
Reg. 55835 / Coneixement: Mesa del Parlament,
22.04.2003

Correcció d’errades de correcció al BOPC 407, pàg. 70.

On diu:

«Control de compliment de la Resolució 97/VI del Par-
lament de Catalunya, sobre la recerca d’una solució
definitiva per a la urbanització del bosc de can Vilaró
La Vallençana, de Montcada i Reixac (Vallès Occiden-
tal)

Molt Hble. Sr. Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

D’acord [...] al compliment de la Resolució 97/VI [...]»

Ha de dir:

«Control del compliment de la Moció 97/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el reforçament de les relaci-
ons institucionals amb els departaments de la Genera-
litat a fi que es compleixin els terminis establerts pel
Reglament del Parlament

Molt Hble. Sr. Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

D’acord [...] al compliment de la Moció 97/VI [...]»

Control del compliment de la Moció
177/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el transport sanitari
Tram. 340-01164/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 55887 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00177/06

Sobre: sobre el transport sanitari

Comissió competent: Comissió de Política Social

En compliment de la Moció 177/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el transport sanitari, em plau fer-vos
avinents les següents consideracions:

Pel que fa a l’apartat 2 a) de la Moció, relatiu a desple-
gar a tot Catalunya bases del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEMSA), d’acord amb criteris tècnics i
d’equilibri territorial, cal assenyalar que es va iniciar el
desplegament de les bases de serveis assistencials pri-
maris d’emergència (VAM) del SEMSA a partir de
l’any 1992, amb la creació del primer VAM a l’Hospi-
tal de Bellvitge. Des d’aquella data s’han anat desple-
gant unitats d’aquestes característiques per tot el terri-
tori fins arribar a la situació actual, en què n’hi ha 21
distribuïdes per tot el país. Les últimes unitats en posar-
se en funcionament han estat les de Martorell, Sabadell,
Blanes i Mataró.

Quant a l’apartat 2 b) de la Moció, que fa referència a
la implantació de sistemes tecnològics –trunking, glo-
bal positioning system (GPS)– en els recursos de trans-
port sanitari, cal indicar que en aquests moments s’ha
finalitzat ja la implantació de la tecnologia GPS en to-
tes les unitats VAM activades des del CCURES/061,
així com en 3 helicòpters de transport sanitari i 1 am-
bulància convencional.

Amb motiu de la implantació del Sistema Integral de
Gestió d’Emergències de Catalunya (SIGEC), que in-
clou totes les funcions del 112, el Control Central de
Bombers, el CECAT i d’altres agents (policia, ambulàn-
cies, etc.), s’ha previst dotar amb GPS a 43 ambulàncies
que presten servei a les regions sanitàries de Tarrago-
na i Tortosa.

Paral·lelament, s’estendrà aquesta tecnologia a la resta
d’unitats de suport vital bàsic en la plataforma de co-
municacions que millor s’ajusti a les necessitats de fun-
cionament, d’acord amb criteris de viabilitat tècnica i
econòmica.

4.45.
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En relació als apartats 2 c) i 2 d), relatius a la formació
dels professionals de transport sanitari, cal fer avinent
el següent:

El Decret 225/1996, de 12 de juny, regula la formació
en atenció sanitària immediata, que inclou els progra-
mes de formació de transport sanitari. D’altra banda,
mitjançant Resolució del conseller de Sanitat i Segure-
tat Social de 23 d’octubre de 1996 es va fer pública
l’aprovació de la Guia de formació en atenció sanitària
immediata, vigent hores d’ara, que inclou la formació
dels professionals del transport sanitari.

La formació d’aquests professionals, en base als contin-
guts d’aquesta guia, la realitzen les pròpies empreses del
sector o empreses de formació. L’Institut d’Estudis de la
Salut (IES) acredita, mitjançant el reconeixement d’in-
terès sanitari, programes de formació, com per exem-
ple d’assistència sanitària immediata, a demanda de les
empreses que ho sol·liciten.

L’IES realitza també convocatòries anuals d’avaluació
de la competència dels professionals del transport sani-
tari. La superació de l’avaluació dóna lloc a una
acreditació que es materialitza en el diploma i el carnet
de Tècnic en Transport Sanitari (TTS). Fins al dia
d’avui s’han realitzat 5 convocatòries d’avaluació i
acreditació, a les quals s’han presentat més de 3.000
professionals, dels quals més de 2.000 obtindran el seu
diploma i carnet de TTS. A partir del gener de 2004
serà requisit previ haver superat les proves d’avaluació
i obtenir l’acreditació per poder exercir l’activitat.

L’IES està ultimant també l’actualització de la Guia de
formació en assistència sanitària immediata, la qual ha
actualitzat continguts i n’ha incorporat de nous, com
ara l’ús de desfibril·ladors, el maneig del malalt mental
o les actuacions davant els maltractament de gènere i
infantils, als continguts formatius d’aquests professio-
nals.

L’IES realitza també directament activitats de formació
sobre temes específics per al personal de transport sa-
nitari. És el cas de la formació en l’ús de desfibril·la-
dors, en la qual han participat més de 150 professionals
i s’espera que en el bienni 2002-2003 es puguin formar
1.500 professionals més. També s’han ofert des de
l’IES activitats de formació en coordinació d’emergèn-
cies i en reanimació cardiopulmonar i cerebral per a
TTS.

D’altra banda, i per tal de fomentar la formació entre
els treballadors del transport sanitari, tant el Servei
Català de la Salut (CatSalut) com SEMSA preveuen, en
els contractes que estableixen amb les empreses d’am-
bulàncies, que es dugui a terme la formació continua-
da corresponent.

Quant al punt 2 e), relatiu a establir unes ràtios mínimes
de conductors i tècnics en transport sanitari per vehi-
cles, cal fer avinent que ni els contractes del CatSalut
ni els de SEMSA preveuen ràtios de treballadors per
vehicle, sinó que estableixen la prestació d’un servei
amb uns criteris de qualitat assistencial. D’altra banda,
la gran diversitat de tipus de serveis que composen el
transport sanitari (urgent, programat individual, progra-
mat col·lectiu, urbà o interurbà, etc.) fa que hagi de ser

l’empresa qui faci la gestió directa de l’atenció i de l’or-
ganització del mateix, sempre que es compleixin els
criteris de qualitat establerts en els contractes.

En relació a l’apartat 2 f) de la Moció, cal fer avinent
que els plans bàsics de les diferents regions sanitàries,
que emanen del Pla bàsic del transport sanitari a Cata-
lunya, estan en actualització permanent. En aquests
moments s’està duent a terme una revisió d’aquests
plans regionals.

Pel que fa a l’apartat 2 g), relatiu a aprovar un decret de
regulació del transport sanitari a Catalunya, cal dir que
s’ha endegat l’elaboració d’aquesta normativa i s’ha
arribat fins al tràmit d’audiència. Tanmateix, a la vista
de les al·legacions presentades, s’està donant una nova
orientació a la norma per tal de tornar-la a presentar a
tràmit d’audiència i continuar amb la tramitació.

Finalment, i pel que fa al darrer punt de la Moció, el 2
h), cal recordar que l’actual concurs pot tenir una vi-
gència de fins a cinc anys i, per tant, no està exhaurida.
És per aquest motiu que el CatSalut no té previst con-
vocar un concurs de transport sanitari de forma imme-
diata.

Això no és obstacle perquè, en el marc de les conver-
ses que es mantenen amb el sector, es tracti aquesta
temàtica i quan es plantegi una nova convocatòria es
tinguin en compte aquells aspectes que s’especifiquen
en el text de la Moció, en el sentit de consensuar-lo amb
la patronal del transport sanitari, adequar el servei a
l’oferta i a la demanda real i esmerçar el finançament
suficient per mantenir l’equilibri econòmico-financer
de les empreses i permetre que els treballadors gaudei-
xin d’una retribució adequada.

Barcelona, 10 d’abril de 2003

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Moció
182/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la sinistralitat de la xarxa viària
catalana
Tram. 340-01384/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 55853 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00182/06

Sobre: la sinistralitat de la xarxa viària catalana

Comissió competent: Ple del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar
compliment a la Moció 182/VI punt 1), sobre la sinis-
tralitat de la xarxa viària catalana, em plau fer-vos avi-
nents les següents consideracions:

4.50.
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Aquest Departament té previst destinar 196 M d’euros
durant un període de 7 anys (2003-2009) per a la reduc-
ció de la sinistralitat de les carreteres.

D’altra banda el Servei Català de Trànsit i la Policia de
la Generalitat - Mossos d’Esquadra disposen de mitjans
per avaluar la seguretat viària i estudiar mesures de
prevenció d’accidents, sens perjudici del possible esta-
bliment, si es considera necessari per estudiar aspectes
específics, de convenis amb centres d’investigació apli-
cada.

Pel que fa al Sistema d’Emergències Mèdiques, cal dir
que va iniciar el seu desplegament l’any 1992, amb la
creació del primer vehicle d’atenció medicalitzada
(VAM) a l’Hospital de Bellvitge. Des d’aquella data
s’han anat desplegant unitats d’aquestes característi-
ques fins l’actualitat, en què n’hi ha 21 distribuïdes per
tot el país. Les últimes unitats en posar-se en funciona-
ment han estat les de Martorell, Sabadell, Blanes i
Mataró.

Barcelona, 14 d’abril de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Moció
191/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la situació del tèxtil a Catalunya
Tram. 340-01407/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 55949 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00191/06

Sobre: la situació del tèxtil a Catalunya

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

En compliment de la Moció 191/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la situació del tèxtil a Catalunya, em
plau notificar-vos el següent:

El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turis-
me ha donat especial rellevància i atenció al sector tèx-
til, tot tenint present les limitacions que el marc de lliu-
re competència i de no acceptació d’ajuts sectorials
imposa la Unió Europea. En aquest sentit, s’ha desple-
gat dins de les actuacions que el Centre d’Innovació i
Desenvolupament Empresarial (CIDEM) du a terme en
el Pla d’Innovació de Catalunya, una especial sensibi-
litat pel sector i per donar resposta a les preocupacions
que la moció expressava.

En aquest sentit, s’han realitzat les següents actuacions
de millora de la competitivitat de la indústria tèxtil con-
fecció 2002-2003:

Millora de la gestió de la innovació empresarial

Dins del programa de gestió de la Innovació que du a
terme el CIDEM, s’ha donat una importància extraor-
dinària al fet que gestionar la innovació no és exclusiu
de cap sector industrial. Com a prova d’això, dins de les
primeres actuacions del programa es va subscriure un
acord amb les principals associacions subsectorials tèx-
tils a fi de realitzar un projecte de gestió de la innova-
ció desenvolupada pel CIDEM s’incorpora i es validà
al sector tèxtil.

El projecte pilot amb el suport de la CECOT, Gremi de
Fabricants de Sabadell, Agrupación Española de
Género de Punto, FAGEPI, s’està desenvolupant amb la
participació de més de 30 empreses i sota la direcció de
tècnics especialistes de les seves escoles de negoci i la
supervisió del CIDEM. El nivell de satisfacció de les
empreses és molt alt.

Centres tecnològics

Incorporació a la Xarxa IT dels centres tecnològics
LEITAT (Acondicionamiento Terrasense) i Centre Tèc-
nic de la Filatura (CTF) de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).

El CTF ha facturat 496.000 euros, un 25% per sobre
dels resultats pressupostats a l’inici de l’any. Així ma-
teix, ha obtingut 9 nous clients internacionals de països
com Equador, Egipte, Mèxic, EEUU, etc. i 17 nous cli-
ents espanyols.

El CIDEM té previst donar suport al programa d’ex-
pansió del centre valorat en 75.000 euros que permeti
assolir les xifres de 500 milions d’euros de facturació
i de 550 informes emesos pel centre.

El LEITAT ha experimentat un procés de creixement
d’ençà de la seva incorporació a la Xarxa IT. Durant
l’any 2002 ha donat servei a 700 empreses, de les quals
un 25% són nous clients i el 6% són internacionals.

El Pla Estratègic del LEITAT inclou la presència del
centre tecnològic en fòrums, congressos, fires i semina-
ris més prestigiosos del sector. L’atenció del client, la
millora organitzativa i comercial s’estan implementant
complementàriament a noves acreditacions i projectes
i a la subscripció d’acords de cooperació amb altres
centres tecnològics. El 2002 s’ha assolit una facturació
superior als 1,400.000 d’euros amb més de 3.700 infor-
mes emesos i una inversió de 200.000 euros.

El Pla Estratègic del LEITAT inclou la presència del
centre tecnològic en fòrums, congressos, fires i semina-
ris més prestigiosos del sector. L’atenció del client, la
millora organitzativa i comercial s’estan implementant
complementàriament a noves acreditacions i projectes
i a la subscripció d’acords de cooperació amb altres
centres tecnològics. El 2002 s’ha assolit una facturació
superior als 1,400.000 d’euros amb més de 3.700 infor-
mes emesos i una inversió de 200.000 euros.

Excel·lència en qualitat

El CIDEM ha donat suport a 7 projectes d’excel·lència
en qualitat del sector tèxtil. Aquests projectes tenen per
finalitat introduir canvis ambiciosos en les empreses
que comporten objectius mesurables d’eficiència i qua-
litat en percentatges significatius. Són projectes que

4.50.
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introdueixen en les empreses canvis substancials en la
gestió de la qualitat als quals el CIDEM ha atorgat
78.700 euros d’ajut en uns costos de projectes realitzats
de 1,147.000 euros.

El resultat d’aquestes actuacions estan en fase d’avalu-
ació durant l’any 2003.

Innovació al sector tèxtil

El CIDEM, en cooperació amb la Direcció General
d’Indústria, la Direcció General de Comerç i el Consejo
Intertextil Español està organitzant una jornada d’inno-
vació al sector tèxtil per al proper mes de maig.

En aquesta ambiciosa jornada s’analitzaran els reptes i
oportunitats en diversos àmbits:

Tecnologia de maquinària tèxtil, dels tèxtils tècnics de
les fibres químiques, etc.

De disseny i comercialització en diversos subsectors
tèxtils: fibres, tèxtils tècnics, gènere de punt, etc.

De digitalització i logística: experiències de picking, de
connexió amb el canal de venda, etc.

La Jornada tindrà el suport i la participació de centres
tecnològics del sector.

El CIDEM du a terme, en col·laboració amb el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología, el Consejo Intertextil i
LEITAT, l’edició de dossiers de divulgació tècnica dels
tèxtils tècnics. Actualment, s’han presentat 3 dossiers:
roba de protecció, construcció i automoció; la finalitza-
ció del quart dossier està prevista per al proper mes de
maig.

Suport a la inversió

El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turis-
me ha donat suport, durant l’exercici 2002 a 35 projec-
tes d’inversió en el sector tèxtil, que han comportat una
inversió de 16,4 milions d’euros, una subvenció atorga-
da de 1,145.000 euros i la creació de 150 llocs de tre-
ball. En compliment de la present moció, la convocatò-
ria d’ajuts per al 2003 (Ordre TIC/49/2003 de 28 de
gener, DOGC 3.821, 13/2/03) ha incorporat les locali-
tats de la Vall del Ter, Amer, Sant Julià de Llor i
Bonmatí, La Cellera de Ter i Massanet de la Selva. La
convocatòria resta oberta i, en data d’avui, no s’ha ava-
luat cap projecte presentat.

En el període 2002 - 2003, l’Institut Català de Finances
ha aprovat 12 projectes d’inversió industrial tèxtil.

TOTS indústria (Taula d’Observació de Tendències i
Sostenibilitat Industrial)

És voluntat del Departament de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme posar en marxa polítiques actives que
permetin fomentar inversions amb un major component
tecnològic per assegurar la viabilitat a llarg i mig termi-
ni dels diferents sectors industrials i d’ocupació. Per
aquest motiu, proposarà en la sessió constitutiva de
TOTS indústria fer un seguiment del sector tèxtil con-
fecció de forma estable i permanent.

Suport a les peticions de l’Observatorio Textil Confec-
ción

El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turis-
me proposarà, dins la reunió de la Comissió Tècnica
del Sector Tèxtil que aquesta Comissió doni suport a
les gestions que l’Observatorio Textil - Confección fa
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a fi que
s’aprovin les mesures de suport transitòries en l’adap-
tació de la indústria al nou marc de competència inter-
nacional derivat de la incorporació de nous països a la
Unió Europea i dels nous acords de l’Organització
Mundial del Comerç (OMC) del 2005 de lliure compe-
tència.

Barcelona, 11 d’abril de 2003

Antoni Fernàndez i Teixidó
Conseller de Treball, Indústria,

Comerç i Turisme

Control del compliment de la Resolu-
ció 1431/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el desdoblament de les car-
reteres C-65 i C-31, a Santa Cristina
d’Aro (Baix Empordà)
Tram. 340-01522/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55839 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01431/06

Sobre: sobre el desdoblament de les carreteres C-65 i
C-31, a Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1431/VI punt b), so-
bre el desdoblament de les carreteres C-65 i C-31, a
Santa Cristina d’Aro, em plau fer-vos avinent el se-
güent:
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Punts de la xarxa viària que provoquen retenció en períodes assenyalats.

Període hivern: mesos d’octubre a març

• Comarques Centrals i Pirineus

Carretera Tram Actuacions

C-16 Sallent - Berga Mesures especials
C-16 Cercs - Guardiola de Berguedà Regulació/Informació
C-17 Sant Quirze de Besora Regulació/Informació
C-14 Organyà - Oliana Regulació/Informació
N-II Santa Maria del Camí - Sant Pere dels Arquells Mesures especials

Període estiu: mesos d’abril a setembre

• Comarques Girona

Carretera Tram Actuacions

C-35 Vidreres - Pont d’Alou Mesures especials
C-65 Llagostera - Santa Cristina d’Aro Mesures especials
C-31 Santa Cristina d’Aro - Palamós Mesures especials
C-260 Figueres - Roses Regulació/Informació
C-66 La Bisbal d’Empordà Regulació/Informació
B-682 Palafolls - Lloret de Mar Regulació/Informació
GI-682 Palafolls - Lloret de Mar Regulació/Informació

· Comarca Maresme

Carretera Tram Actuacions

N-II Tordera, cruïlla amb GI-600 Regulació/Informació
N-II travesseres d’Arenys de Mar i Calella Regulació/Informació
C-32 Palafolls, fi autopista Regulació/Informació
C-32 Arenys de Mar - Mataró Mesures especials
C-32 Vilassar de Mar - Montgat Mesures especials

·• Comarques Baix Llobregat i Garraf

Carretera Tram Actuacions

C-32 Sitges - Castelldefels Mesures especials
C-31 Castelldefels - el Prat de Llobregat Mesures especials

• Comarca Vallès Oriental

Carretera Tram Actuacions

A-7 Maçanet - Sant Celoni Mesures especials
C-35 Hostalric - Sant Celoni Regulació/Informació
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·•Comarca Alt Penedès

Carretera Tram Actuacions

A-7 Vilafranca - Gelida Mesures especials

• Comarques Tarragona

Carretera Tram Actuacions

A-7 Tarragona - el Vendrell Mesures especials
N-340 Torredembarra - Comarruga Regulació/Informació
N-340 travessera Cambrils Regulació/Informació

Barcelona, 11 d’abril de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1423/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’establiment de mesures
d’emergència a les vies de comunica-
ció de Catalunya
Tram. 340-01537/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55851 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01423/06

Sobre: sobre l’establiment de mesures d’emergència a
les vies de comunicació de Catalunya

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1423/VI, punts a), e)
i f) sobre l’establiment de mesures d’emergència a les
vies de comunicació de Catalunya, em plau fer-vos
avinent el següent:

a) Aquest Departament està implementant la normati-
va per a passos de mitjana en les vies desdoblades
(Orden circular 3.1-I.C. del Ministeri de Foment).

En aquest sentit es col·loquen passos a través de la mit-
jana d’una longitud mínima de 40 m. en els següents
casos:

• a intervals aproximats de 2 Km en el tronc de la via.

• a uns 200 m. dels extrems dels túnels de longitud su-
perior a 500 m.

• a uns 200 m. d’obres de pas de longitud superior als 100.

e) Aquest Departament ha implantat a tota la xarxa de
carreteres gestionades per la Generalitat el Protocol
d’actuació, coordinació i informació en cas d’emer-
gència per la neu i el gel. Aquest protocol s’emmarca
dins el Pla especial d’emergències per nevades a Ca-
talunya (NEUCAT) i inclou les mesures i procediments
a aplicar en cas d’emergència per la neu en les carrete-
res catalanes, inclosos els túnels. El Govern de la Ge-
neralitat també disposa del Pla especial d’emergènci-
es per inundacions a Catalunya (INUNCAT) que entre
altres funcions bàsiques, preveu l’estructura organitza-
tiva i els procediments per a la intervenció en emergèn-
cies produïdes per inundacions a Catalunya.

f) Els Plans INUNCAT i NEUCAT preveuen fórmules
de coordinació amb el Govern de l’Estat, que en té co-
neixement, per fer front a les situacions d’emergència.

Barcelona, 14 d’abril de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Moció
210/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’habitatge
Tram. 340-01579/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 55854 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00210/06

Sobre: Moció 210/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre l’habitatge

Comissió competent: Ple del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar

4.50.

4. INFORMACIÓ



28 d’abril de 2003 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 421

78

compliment a la Moció 210/VI punt 2), sobre l’habitat-
ge, em plau fer-vos avinent que el dia 8 d’abril de 2003
va entrar al Parlament el projecte de Llei de l’Habitat-
ge, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya
el dia 1 d’abril.

Barcelona, 14 d’abril de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Moció
217/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la recuperació de la memòria
històrica, especialment pel que fa al
reconeixement de les persones desa-
paregudes durant la Guerra Civil i la
postguerra
Tram. 340-01611/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003

Control del compliment de la Moció
218/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política d’infraestructures
Tram. 340-01612/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003

Control del compliment de la Moció
219/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les polítiques d’infància i d’ado-
lescència en situació de risc social
Tram. 340-01613/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003

Control del compliment de la Moció
220/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política sanitària referent a
l.atenció de la salut mental
Tram. 340-01614/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003

Control del compliment de la Moció
221/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les persones amb discapacitat
Tram. 340-01615/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003

Control del compliment de la Moció
222/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el model ferroviari a Catalunya
Tram. 340-01616/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003

Control del compliment de la Moció
223/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política agrària
Tram. 340-01617/06

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.04.2003
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1599/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la no-emissió de programes
amb un alt contingut de violència en
les franges horàries més susceptibles
de tenir audiència infantil
Tram. 340-01648/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55816 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Donant compliment a la Resolució del Parlament de
Catalunya 1599/VI, sobre la no-emissió de programes
amb un alt contingut de violència en les franges horà-
ries més susceptible de tenir audiència infantil, la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió informa que:

La Directiva de Televisió Sense Fronteres establerta per
la Comissió Europea i el text legal que resulta de la seva
transposició a la legislació espanyola estableixen de
manera totalment explícita la prohibició d’emetre con-
tinguts que puguin ésser considerats violents en hora-
ri diürn. Televisió de Catalunya (TVC) ja va adoptar pel
seu compte un comportament coherent amb l’esmenta-
da directiva europea des que fou donada a conèixer, i
des de la publicació d’aquesta disposició al Boletín
Oficial del Estado, ha intentat complir-la sense reser-
ves, i les deficiències en aquest sentit han estat ocasio-
nades per incidències imprevistes o errors. Més enda-
vant, TVC va incorporar el sistema de senyalització de
les edats adequades per al visionat dels programes que
s’emeten al vespre, recomanada pel Consell de l’Audi-
ovisual de Catalunya i establerta pel Ministeri de Cultu-
ra. Tothora, TVC ha estat sensible a totes les observa-
cions relatives a l’adequació dels continguts televisius
a les edats dels públics de les franges horàries diürnes,
especialment els infants.

Per aquest motiu, TVC manté una vigilància constant
per evitar l’aparició d’escenes violentes en horari diürn,
conscients que la gran quantitat d’hores de programa-
ció que emetem i la diversitat de les fonts dels materi-
als audiovisuals pot facilitar la intrusió d’algun element
no desitjat. Tot i això, poden esdevenir-se fallades, atès
aquest condicionament.

Però TVC ha volgut introduir una lectura en positiu
d’aquestes necessitats, i ha optat, de sempre, pel man-
teniment d’una oferta de televisió per als infants, la
qual, mentre a la resta de cadenes de la competència ha
disminuït fins a la pràctica desaparició, a casa nostra no
ha deixat d’augmentar i potenciar-se. En aquest sentit,
l’oferta del canal infantil i familiar K3, que emet pre-
cisament en horari diürn i ofereix continguts infantils
en les franges horàries a les quals es refereix la present
Resolució, suposa facilitar enormement que els infants
puguin accedir a continguts propis de la seva edat en

lloc de triar per altres ofertes d’adults on es puguin tro-
bar amb elements indesitjats. En aquest moment en el
qual l’oferta infantil de TVC s’ha quedat gairebé sola
al mercat, és indefugible considerar aquesta opció.

Barcelona, 14 d’abril de 2003

Vicenç Villatoro

Control del compliment de la Resolu-
ció 1641/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’emissió per satèl·lit i per
plataforma digital del Canal 33/K3
Tram. 340-01649/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55817 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Donant resposta a la Resolució 1641/VI del Parlament
de Catalunya sobre l’emissió per satèl·lit i per platafor-
ma digital del Canal 33/K3, la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió informa que:

TVC Internacional i TVC Sat emeten regularment els
programes del 33/K3 dels quals TVC disposa de drets.
Es programen normalment en diferit aprofitant els buits
de programació que deixa l’emissió de TV3 de la qual
els canals per satèl·lit es «pengen» en directe.

Adjuntem, a continuació, el llistat de programes del
Canal 33 i del K3 que actualment formen part de la
graella de satèl·lits.

Barcelona, 14 d’abril de 2003

Vicenç Villatoro

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1559/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el servei de transport públic
d’Olivella (Garraf)
Tram. 340-01650/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55837 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01559/06

Sobre: el servei de transport públic d’Olivella (Garraf)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1559/VI, sobre el
servei de transport públic d’Olivella, em plau fer-vos
avinent que aquest Departament ha assumit, per Reso-
lució del director general de Ports i Transports de data
16 de gener de 2003, la prestació del transport públic
interurbà, en règim de servei instat, que comunica Oli-
vella amb Vilafranca del Penedès, Sitges i Sant Pere de
Ribes.

Barcelona, 11 d’abril de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1557/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el servei de transport públic
de viatgers entre Sort (Pallars Sobirà)
i la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 340-01651/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55838 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01557/06

Sobre: el servei de transport públic de viatgers entre
Sort (Pallars Sobirà) i la Seu d’Urgell (Alt Urgell)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1557/VI, sobre el

servei de transport públic de viatgers entre Sort i la Seu
d’Urgell, em plau fer-vos avinent que des del mes de
novembre de l’any passat funciona amb caràcter diari
el servei de transport públic entre ambdues poblacions,
amb dos serveis en cada sentit.

Les dotacions econòmiques corresponents s’inclouran
en el conveni entre el Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques i els Consells Comarcals del Pa-
llars Sobirà i l’Alt Urgell per al present any 2003.

Barcelona, 11 d’abril de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1503/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el traspàs de la titularitat de
la carretera que va de Sant Llorenç de
Morunys a Solsona pel costat de l’em-
bassament de la Llosa del Cavall
Tram. 340-01652/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55852 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01503/06

Sobre: el traspàs de la titularitat de la carretera que va
de Sant Llorenç de Morunys a Solsona pel costat de
l’embassament de la Llosa del Cavall

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1503/VI, sobre el tras-
pàs de la titularitat de la carretera que va de Sant
Llorenç de Morunys a Solsona pel costat de l’embassa-
ment de la Llosa del Cavall, em plau fer-vos avinents
les següents consideracions:

El Govern de la Generalitat està negociant el traspàs de
l’embassament de la Llosa del Cavall i de la carretera
que hi passa pel costat i va de Sant Llorenç de Morunys
a Solsona.

Barcelona, 14 d’abril de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1530/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les accions necessàries per
a posar fi a l’estat de violència perma-
nent al Pròxim Orient
Tram. 340-01653/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55892 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

M. Hble. Sr. Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i, en compliment de
la Resolució 1530/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre les accions necessàries per a posar fi a l’estat de
violència permanent al Pròxim Orient, us trameto, ad-
junta, còpia de l’escrit que el Secretari de Relacions
Exteriors, Sr. Joaquim Llimona i Balcells, va adreçar al
Secretari General Tècnic del Ministeri d’Afers Exteri-
ors, Ilm. Sr. D. Julio Núñez Montesinos, amb data 4
d’abril.

Cordialment,

Barcelona, 11 d’abril de 2003

Artur Mas i Gavarró

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 1531/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la condemna de l’homose-
xualitat a l’Aràbia Saudita i a Egipte
Tram. 340-01654/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55893 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

M.Hble. Sr. Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i, en compliment de
la Resolució 1531/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la condemna de l’homosexualitat a l’Aràbia Saudita
i a Egipte, us trameto, adjunta, còpia de l’escrit que el

Secretari de Relacions Exteriors, Sr. Joaquim Llimona
i Balcells, va adreçar al Secretari General Tècnic del
Ministeri d’Afers Exteriors, Ilm. Sr. D. Julio Núñez
Montesinos, amb data 4 d’abril.

Cordialment,

Barcelona, 11 d’abril de 2003

Artur Mas i Gavarró

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 1630/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la igualació del preu de ven-
da dels llibres traduïts al català amb el
de les respectives versions en castellà
Tram. 340-01655/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55900 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01630/06

Sobre: la igualació del preu de venda dels llibres tradu-
ïts al català amb el de les respectives versions en caste-
llà

En relació amb la Resolució 1630/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la igualació del preu de venda dels
llibres traduïts al català amb el de les respectives versi-
ons en castellà, cal assenyalar que des del Departament
de Cultura s’han mantingut reunions amb l’Associació
d’Editors en Llengua Catalana i amb el Gremi d’Edi-
tors de Catalunya per tal de donar a conèixer el contin-
gut d’aquesta Resolució.

Posteriorment, el Gremi d’Editors ha fet una anàlisi a
partir de 500 títols de traduccions d’obres literàries en
català i castellà per tal d’avaluar la diferència del preu
de venda al públic segons que la traducció sigui a una
o altra llengua.

A partir d’aquests resultats, es mantindran contactes
amb el sector amb l’objectiu de definir les mesures
necessàries per tal de donar compliment a la Resolució
esmentada.

Barcelona, 11 d’abril de 2003

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1597/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la pluralitat d’opinions ens
els debats dels mitjans de comunica-
ció que integren la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió
Tram. 340-01656/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55924 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i, en compliment de
la Resolució 1597/VI, sobre la pluralitat d’opinions en
els debats dels mitjans de comunicació que integren la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, us informo
del següent:

La vigilància sobre la presència plural d’opinions als
debats de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio,
i a la programació en general, forma part de les direc-
trius centrals que la Direcció de TVC i CR fan paleses
a tots els seus professionals relacionats amb la gestió de
continguts. No només la nostra condició de televisió i
ràdio públiques ens obliga, sinó que el lideratge ho
exigeix, atès que no es pot ésser líder en una televisió
o ràdio generalista tot mantenint posicions o trets esbi-
aixats en un sentit o altre. És un fet al sistema comuni-
cacional del país, tant a premsa, ràdio o TV, que l’audi-
ència penalitza els mitjans que es mostren excessivament
tendenciosos o ideologitzats.

En aquest sentit, doncs, és palès que als espais de la
programació de TVC o de Catalunya Ràdio on s’esde-
vé el col·loqui o el debat, la presència de convidats és
plural i coherent amb l’arc parlamentari del país o els
diversos sectors socials. Cal esmentar, per exemple, el
programa Bon dia Catalunya, de TV3, on es dóna de
manera quotidiana aquesta presència, que inclou repre-
sentants polítics de totes les tendències, o el programa
Àgora, del 33, on passa el mateix, i molt especialment
arran de la crisi iraquiana, de manera que aquest debat
ha inclòs sempre la presència de representants de posi-
cions enfrontades. Un exemple prou evident, en el
camp del pluralisme social, seria el debat En camp con-
trari, de TV3, que ha escenificat posicions oposades
sobre els temes ben diversos, o Coses que passen, on hi
ha una participació de telespectadors i representants de
la societat civil prou àmplia i diversa.

Tot considerant, doncs, que aquesta diversitat és prou
palesa, ens hem de referir aquí a la Comissió de Con-
trol de Ràdio i Televisió d’aquest Parlament, celebrada
el proppassat 28 de març de 2003, en la qual els repre-
sentants de tots els grups parlamentaris varen felicitar
TVC per la professionalitat en la cobertura del conflicte
de l’Iraq, i hem d’entendre que per la inclusió de les

posicions més diverses referents a aquesta qüestió. És
lògic suposar que aquesta capacitat d’actuar amb plu-
ralisme no s’improvisa, sinó que és fruit d’una línia de
treball continuada. Per tant, considerem que estem en
bona posició de cara a complir el que la present Reso-
lució recomana.

La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió fa seva,
doncs, la present Resolució, en esperit i lletra. Televi-
sió de Catalunya i Catalunya Ràdio exhibeixen la seva
programació actual com a mostra fefaent d’aquesta
actitud.

Ben cordialment,

Barcelona, 15 d’abril de 2003

Vicenç Villatoro i Lamolla

Control del compliment de la Resolu-
ció 1642/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el tractament informatiu
que els mitjans de comunicació de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televi-
sió han de donar a les institucions de
l’Estat, de Catalunya i d’Europa i les
persones que les representen
Tram. 340-01657/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55925 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i, en compliment de
la Resolució 1642/VI, sobre el tractament informatiu
que els mitjans de comunicació de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió han de donar a les institucions
de l’Estat, de Catalunya i d’Europa i les persones que
les representen, us informo del següent:

Que la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,
d’acord amb els principis del contracte programa i dels
seus objectius fundacionals –la Llei de creació–, assu-
meix que una de les obligacions i dels deures dels mit-
jans públics que l’integren i dels professionals que en
formen part, és donar una informació acurada, veraç,
objectiva i plural de totes les institucions de l’Estat, de
Catalunya i d’Europa, així com de les persones que les
representen.

El respecte per les institucions i per les persones és un
dels principis bàsics que han caracteritzat la pràctica
habitual en el funcionament dels mitjans de comunica-
ció públics de Catalunya i dels professionals que hi tre-
ballen. Complint aquest deure, inherent a la seva pro-
fessió, els responsables d’elaborar i transmetre aquest
tipus d’informacions han contribuït des de fa vint anys
a la bona praxi democràtica del conjunt del país.

Per tots els motius exposats, la CCRTV considera que
aquesta és una pràctica habitual, inherent, lògica i òb-
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via dels mitjans públics de Catalunya i dels treballadors
que els integren, des del moment que es va crear aquest
organisme, l’any 1983.

Ben cordialment,

Barcelona, 15 d’abril de 2003

Vicenç Villatoro i Lamolla

Control del compliment de la Resolu-
ció 1598/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la cobertura informativa
especial dels acords adoptats pel Par-
lament en els mitjans de comunicació
que integren la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió
Tram. 340-01658/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55926 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i, en compliment de
la Resolució 1598/VI sobre la cobertura informativa
especial dels acords adoptats pel Parlament en els mit-
jans de comunicació que integren la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió, us informo del següent:

La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i els mit-
jans de comunicació públics de Catalunya han tingut,
des de sempre, un interès molt especial per donar a
conèixer als ciutadans tots aquells acords adoptats al
Parlament de Catalunya que afecten a la gran majoria
de ciutadans. Amb aquest objectiu i a través de la infor-
mació política que recullen els «Telenotícies» de Tele-
visió de Catalunya i els informatius horaris de Catalu-
nya Ràdio, la realitat parlamentària catalana ha quedat,
des de sempre, i queda en l’actualitat, plenament reflec-
tida. Els mitjans públics de la CCRTV donen en l’actu-
alitat una informació àmplia sobre totes les activitats de
la cambra catalana mitjançant les retransmissions dels
debats i de les sessions més importants de Govern en
les que es pregunta al President de la Generalitat. Tot i
així, Televisió de Catalunya donant compliment de la
Resolució que ens ocupa, ofereix cada dissabte el pro-
grama monogràfic «Parlament».

Com a agent de difusió social d’una de les institucions
més importants del nostre país, aquest programa re-
sumeix cada setmana l’activitat de la cambra durant
els últims set dies. Durant vint minuts, es resumeixen els
temes principals que són objecte de debat alhora que
es dóna a conèixer el perfil humà dels diputats i els
trets més rellevants de la història de la institució.

La intencionalitat informativa d’aquest programa coe-
xisteix amb la voluntat d’apropar l’activitat de la Cam-
bra als ciutadans i de satisfer l’interès majoritari de

l’opinió pública de Catalunya. És amb aquest doble
objectiu que aquest espai s’emet cada dissabte a un
quart de dues del migdia per TV3 i es repeteix el ma-
teix dia, al mateix canal, a les 20.30 hores i els dilluns,
a les 10.45 pel canal 33.

El programa consta de diferents apartats o blocs: A la
primera part, i sota el nom d’«Actualitats» es tracta
l’activitat parlamentària que té lloc als plens i a les co-
missions més recents: formulació d’interpel·lacions, tra-
mitacions de lleis, mocions, resolucions... Els temes
més destacats es complementen amb un  «Informe» que
ofereix el context i les claus per entendre l’actualitat a
què fa referència, i que permet als espectadors identi-
ficar l’activitat parlamentària com a via de solució dels
problemes comuns, alimentant d’aquesta manera el seu
criteri d’opinió pública. A la segona part, «Parlament»
ofereix el retrat d’un diputat o diputada en una entrevis-
ta «de caràcter» per conèixer la vessant més personal i
humana, a més de la professional, d’un membre de la
institució legislativa. L’entrevista, sota el format de «Té
la paraula...», s’ocupa cada setmana d’un parlamenta-
ri diferent, per ordre alfabètic. «El fons de l’assumpte»
és el reportatge que tanca el programa. Es tracta d’un
acostament més profund a una qüestió que té relació
directa o indirecta amb el Parlament. El reportatge pot
abordar aspectes històrics o artístics de l’edifici o el
funcionament dels diferents serveis que íntegre la ins-
titució. També hi pot haver el testimoni de visites divul-
gatives realitzades per escolars o jubilats, o altre expli-
cacions, com, per exemple, de quina manera funcionen
altres Parlaments, ja siguin de l’estat espanyol o de l’es-
tranger, en l’apartat «Visita al Parlament de...». Sense
periodicitat fixa, la secció «Síndic de Greuges» recull
les queixes que han arribat i que han de ser tractats a la
cambra.

Tal com hem explicat, la retransmissió en directe per
Televisió de Catalunya i/o per Catalunya Ràdio de les
sessions parlamentàries considerades de més interès
públic i el contingut de l’esmentat programa monogrà-
fic de TVC, donen una cobertura informativa «especi-
al» dels principals acords adoptats pel Parlament. És
per això que els mitjans públics de la CCRTV han do-
nat i donen compliment, en el passat i en l’actualitat, a
la present Resolució (598/VI).

Adjuntem, en document annex, els temes tractats du-
rant la sisena i actual legislatura als diferents programes
monogràfics sobre l’activitat parlamentària duta a ter-
me a la cambra catalana.

Ben cordialment,

Barcelona, 15 d’abril de 2003

Vicenç Villatoro i Lamolla

ANNEX

05 abril 2003

– Actualitat 1. Defensa de les mútues

– Actualitat 2. Jiménez de Parga, reprovat

– Actualitat 3. Fòrum de les Cultures

– Breu 1. Pi de les Tres Branques
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– Breu 2. Visita de Polònia

– Breu 3. Llet materna

29 març 2003

– Actualitat 1. Debat sobre l’Iraq

– Actualitat 2. Sessió de control

– Actualitat 3. Llei de seguretat

– Actualitat 4. Comissió per les enquestes

22 març 2003

– Actualitat 1. Mas dóna explicacions sobre les enquestes

– Actualitat 2. Llei de família

– Actualitat 3. Agents rurals

– Actualitat 4. Ple infantil

– Breus

15 març 2003

– Actualitat 1. Duel Pujol-Maragall

– Actualitat 3. Model ferroviari català

– Actualitat 2. Polèmica per les enquestes

– Actualitat4. Recurs d’inconstitucionalitat

08 març 2003

– Actualitat 1. gestió catalana dels aeroports

– Actualitat 2. Model electoral de les comarques

– Actualitat 3. Cànnabis per a usos terapèutics

– Breus

01 març 2003

– Actualitat 1. Guerra i llengua

– Actualitat 2. Control policial a Catalunya

– Actualitat 3. Sindicatura de comptes

– Actualitat 4. Polèmica en les enquestes

22 febrer 2003

– Actualitat 1. Contaminació de l’aigua

– Actualitat 2. Pla de cooperació

– Actualitat 3. Homosexualitat infantil i juvenil

– Breus

15 febrer 2003

– Actualitat 1. Llei d’universitats

– Actualitat 2. Llei de Mossos d’Esquadra

– Actualitat 3. Sessió de control

– Actualitat 4. Els periodistes, amb IQUA

– Breus

08 febrer 2003

– Actualitat 1. Propostes per a Europa

– Actualitat 2. Finançament universitari

– Breus

– Actualitat3. ITV per a les motocicletes

21 desembre 2002

– Actualitat 1. Codi Civil de Catalunya

– Actualitat 2. Comarques del Pirineu

– Actualitat 3. Sessió de control

– Actualitat 4. Aprofundir l’autogovern de Catalunya

– Actualitat 5. Pressupostos aprovats

14 desembre 2002

– Actualitat 2. Caixes d’estalvis

– Actualitat 1. Sessió de control

– Breus

– Actualitat 3. Ensenyament no reglat

07 desembre 2002

– Actualitat 1. Legionel·la a Mataró

– Actualitat 2. Transvasament Roine

– Breus

– Actualitat 3. Sindicatura de Comptes

30 novembre 2002

– Actualitat 1. Mas defensa el pressupost

– Actualitat 2. Esmenes a la totalitat

– Actualitat 3. Esmenes dels Departaments

23 novembre 2002

– Actualitat 1. Crisi de l’Aliança

– Actualitat 2. Comissió d’autogovern

– Actualitat 3. Mines antipersona

– Breus

16 novembre 2002

– Actualitat 1. Pel retorn dels calatans

– Actualitat 2. Sindicació Mossos

– Actualitat 4. Més llars d’infants

– Breus
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09 novembre 2002

– Actualitat 1. Canvis en el govern

– Actualitat 2. Les inundacions de la tardor

– Actualitat 3. Unitat institucional

– Breus

– Actualitat 4. Violència a l’esport

02 novembre 2002

– Actualitat 1. Representació europea

– Actualitat 2. Reforma de l’Estatut

– Breus

– Actualitat 3. Seleccions catalanes

26 octubre 2002

– Actualitat 1. Conflicte Israel-Palestina

– Actualitat 2. Pla d’aeroports

– Breus

– Involució autonòmica

19 octubre 2002

– Actualitat 1 i 2. Ple sobre els accidents laborals

– Actualitat 3. Resolucions acordades per a pal·liar la
sinistralitat laboral

– Breus

12 octubre 2002

– Carme Laura Gil, Consellera d’Ensenyament: «Un
milió d’alumnes»

– Josep Grau, Conseller d’Agricultura: «Reforma agrà-
ria negativa»

– Preocupació per les línies d’alta tensió i antenes de
telefonia

– Codi Civil català

05 octubre 2002

– Jordi Pujol (President de la Generalitat): Un model bo

– Pasqual Maragall (grup Socialistes-CPC): Eleccions
anticipades

– Alberto Fernández Díaz (grup PP): Per l’estabilitat

– Josep-Lluís Carod-Rovira (grup ERC): Reformar
l’Estatut

– Rafael Ribó (grup ICV): Menys «cofoisme»

– Ramon Camp (grup CiU): Balanç positiu

– Més autogovern

28 setembre 2002

– Actualitat 1. Sinistralitat Laboral

– Actualitat 2. Corona d’Aragó, motor de l’Estat

– Breus

07 juliol 2002

– Balanç del període de sessions

– Breus

– Balanç dels grups i del president de la cambra

30 juny 2002

– Seguretat alimentària

– Sessió de control al govern

– Llei sobre les confraries de pescadors

16 juny 2002

– Actualitat 1. Llei contaminació acústica

– Actualitat 2. Sessió de control

– Actualitat 3. Llei cooperatives

– Actualitat 4. Mocions immigració

– Breus

02 juny 2002

– Actualitat 1. Llei vitivinícola

– Actualitat 2. Sessió de control

– Actualitat 3. Llei del transport per cable

– Actualitat 4. Reparació víctimes del franquisme

– Breus

26 maig 2002

– Actualitat 1. Jornades europees al Parlament

– Actualitat 2. Relació amb la Unió Europea

– Actualitat 3. Presentació Pla Infocat 2002

– Breus

19 maig 2002

– Actualitat 1. Llei de Turisme de Catalunya

– Actualitat 3. Llei de protecció del menor

– Actualitat 4. Seguretat ciutadana

– Breus

– Actualitat 2. Sessió de control

12 maig 2002

– Actualitat 1. Compareixença Núria de Gispert
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– Actualitat 2. Comissió de Política Cultural

– Actualitat 3. Compareixença Guillem Vidal

– Actualitat 4. Plans territorials

– Breus

05 maig 2002

– Primera videoconferència europea

– Iniciativa legislativa popular

28 abril 2002

– Actualitat 1. Compareixença Artur Mas a la comissió
de Joventut

– Actualitat 2. Informe anual del síndic de Greuges

– Actualitat 3. Comissió de Política Social

– Breus

21 abril 2002

– Actualitat 1. Llei de Conciliació de la Vida Laboral i
Familiar

– Actualitat 2. Sessió de control

– Actualitat 3. Comissió d’Equiparació Dona-Home

– Breu. Sindicatura de Comptes

– Breu. Pròxim Orient

– Breu. Alcaldes del Pallars

– Breu. Protesta treballadors Can Batlló

14 abril 2002

– Crisi de l’Aliança

– Català a la justícia

– Parcs naturals

07 abril 2002

– Protecció de dades

– Sessió de control al govern

– Ajudes als damnificats

31 març 2002

– Balanç període de sessions

24 març 2002

– Finançament local

– Violència a les escoles

– Iniciatives solidàries

17 març 2002

– Duel Mas-Maragall

– Acord en les mocions sobre Lear

– Arribar al 0’7% per a la cooperació

– Sessió de control al Govern

10 març 2002

– Model de finançament universitari

– Indult als insubmissos

– Mar Mediterrani

– Serveis a la gent gran

03 març 2002

– Prohibida la venda d’alcohol als joves menors de 18
anys

– Aprovada la Llei d’urbanisme

– Sessió de control al Govern

– Rebutjat el recurs d’inconstitucionalitat contra la
LOU

24 febrer 2002

– Artur Mas presenta el nou esquema de l’Executiu

– Llei d’urbanisme

– Més ajudes a les dones maltractades

17 febrer 2002

– Llei d’Estabilitat Pressupostària

– Sessió de Control al Govern

– Regular la prostitució

10 febrer 2002

– Plans territorials enllestits al 2003

– Infraestructures al Delta de l’Ebre

– Món rural i muntanya

20 gener 2002

– El programa Parlament torna a principis de febrer

30 desembre 2001

– Temporal de neu i fred

– Balanç del període de sessions

– Bon any a tots i a totes

23 desembre 2001

– Sessió de control al govern
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– Llei de Justícia Juvenil

– Els pressupostos del 2002

09 desembre 2001

– La marató de TV3

02 desembre 2001

– Pressupostos en euros

– Comissió d’Autogovern

– Indemnitzacions als expresos del franquisme

25 novembre 2001

– L’Euro a Catalunya

– Reconeixement del Poble Gitano

18 novembre 2001

– Balanç del Pla CAT-21

– Preocupació per la fuga dels presos de Lleida

– Presentació del Pla d’Energia

11 novembre 2001

– S’aprova la Llei de Meteoreologia

– Sessió de control al Govern

– Magistrats en representació de les Comunitats Autò-
nomes

04 novembre 2001

– Model ferroviari

– Pla de suport a la infància

– Conferència de Madeira

28 octubre 2001

– Pla Interdepartamental d’Immigració

– Caixes d’estalvi: més inversió a Catalunya

– Pla Director Ambiental dels camps de golf a Catalu-
nya

21 octubre 2001

– Moció de censura

– La proposta de Maragall

– Debat entre el candidat i el govern

– Debat entre el candidat i els grups parlamentaris

14 octubre 2001

– Incendis forestals

– Pastilla de l’endemà

– Comissió de Justícia

07 octubre 2001

– Moció de censura

– Propostes de resolució

– Maragall i Pujol

– Carod-Rovira i Pujol

– Fernández Díaz i Pujol

– Ribó i Pujol

08 juliol 2001

– Balanç de la legislatura (lleis)

– Balanç de la legislatura (impuls i control)

– Balanç de la legislatura (activitat institucional)

– Balanç de la legislatura (web internet)

– Conferència de premsa de Joan Rigol

01 juliol 2001

– Acord per al pluralisme religiós

– Grau informa sobre la pesta porcina

– Debat sobre els pactes CiU-PP

– Control del govern

24 juny 2001

– Turisme: compareix l’exconseller Alegre

– Debat sobre la venda d’Olé

– Debat sobre el model alemany per a la UE

17 juny 2001

– Activitats extraescolars

– Document final Comissió Immigració

– Control del govern

10 juny 2001

– Per l’oficialitat del català a la UE

– Tractament de purins

– Trasllat de presons fora de Barcelona

03 juny 2001

– Malestar per la negació de la imposició del castellà

– Incompliment de la moció sobre camps de golf

– No a una comissió d’investigació del «cas Turisme»

– Aprovat el Pla Estadístic 2001-2004
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27 maig 2001

– Millorar el tren Lleida-Manresa

– Línies generals del Departament de Governació

– El poder econòmic català, a debat

20 maig 2001

– Aprovats els Comptes Generals 97-98

– Sessió de control al govern

– Llei contra Contaminació Lumínica

13 maig 2001

– Trànsit: l’horitzó del carnet per punts

– Balanç dels nous horaris comercials

– El projecte de Llei de Cooperació, a estudi

29 abril 2001

– Aprovat l’ús terapèutic de la marihuana

– Medalles d’honor a E. Lluch i M.Batllori

– Trasllat del Club de Golf del Prat

22 abril 2001

– Votació polèmica sobre concerts educatius

– Sessió de control al govern

– Llei de fundacions privades

08 abril 2001

– El conseller Homs i el nou finançament

– Unanimitat a negar un conflicte lingüístic

– Indemnitzar tots els represaliats

01 abril 2001

– Impacte lleis-sexe

– Concerts educatius

– Sessió de Control

25 març 2001

– Condemna atemptat

– Convalidació permís conduir

– Compareixen sindicats i patronal

18 març 2001

– Estudi sobre el finançament de Catalunya

– Previsió creixement energètic

– Vaques boges: subvencions al comerç

11 març 2001

– Majoria contra el Pla Hidrològic

– No al recurs contra la LLei d’Estrangeria

– Aprovada Llei de Mediació Familiar

04 març 2001

– Acords sobre finançament dels partits

– Ordenació espais històrics Batalla de l’Ebre

– Xarxa hospitalària de Girona

25 febrer 2001

– Terres de l’Ebre: debat sobre el PHN

– Debat sobre TGV i aeroport

– Unanimitat en la moció sobre immigració

18 febrer 2001

– El desplegament dels Mossos a Barcelona

– El Conseller en cap explica els canvis

– Debat sobre el petit comerç

11 febrer 2001

– Debat sobre immigració

– Control de govern després dels canvis a l’executiu

– Declaració unanime contra el terrorisme

04 febrer 2001

– Ampliació de la Unió Europea

– Comissió estudi de l’autogovern

– Comissió de Justícia

23 desembre 2000

– Aprovats els pressupostos del 2001

– Impost sobre grans superfícies

– Llei d’acolliment gent gran

– Condemna i unitat davant l’atemptat d’ETA

16 desembre 2000

– Condemna unànime del franquisme

– El govern informe sobre «les vaques boges»

– Parlen familiars de malalts mentals

02 desembre 2000

– Pressupostos 2001: Debat esmenes a la totalitat

– Reunió sobre finançament partits
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25 novembre 2000

– Assassinat Ernest Lluch. Reunió extraordinària Jun-
ta de Portaveus.

– Atenció a l’ensenyament d’immigrants

– Presentació mapa eòlic

18 novembre 2000

– Comissió per aprofundir l’autogovern

– Formació ocupacional: resolucions

11 novembre 2000

– Solució individual per els «sense papers»

– Malaltia de les «vaques boges»

– Sales per alletament

04 novembre 2000

– Escoles 0-3 anys

– Accés menors als toros

28 octubre 2000

– Testament Vital

– Llei Incineració

21 octubre 2000

– Comissió Autogovern

– LLuís Franco i els Fons Europeus

– Finançament : Pacte CiU-ERC

– Cable per a tots

01 juliol 2000

– Debat sobre educació infantil 0-3 anys

– Llei publicitat dinàmica

– Transport d’aigües marítimes i continentals

24 juny 2000

– Aiguats: compareixen 4 consellers

– Propostes sobre presons

17 juny 2000

– Suport a la candidatura al Nobel de Martí i Pol

– Campanya contra incendis Infocat 2000

10 juny 2000

– Ponència conjunta per a la UE

– Raigs ultraviolats

03 juny 2000

– Pel retorn de l’arxiu de la Generalitat

– Pla contra contaminació per nitrats

– Pla Societat de la Informació

27 maig 2000

– Foment de la pau

– Llistes d’espera hospitalàries

20 maig 2000

– El Front Polisario informa

– Preservar els fars

13 maig 2000

– Aprovats els pressupostos

– Llei d’acompanyament dels Pressupostos

06 maig 2000

– Mas-Colell informa sobre Universitats

– Mas-Colell informa sobre recerca

29 abril 2000

– Llei del Consell Audiovisual

– No a l’eutanàsia

15 abril 2000

– Pressupostos 2000

– XX aniversari de l’actual Parlament

08 abril 2000

– Suport a la Rovira i Virgili

– Comerç interior, horaris, mercats
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1647/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el foment de la donació de
medul·la òssia i de sang de cordó um-
bilical
Tram. 340-01659/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55945 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01647/06

Sobre: el foment de la donació de medul·la òssia i de
sang de cordó umbilical

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1647/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions.

Quant a l’apartat a), relatiu a fer una campanya de
sensibilització ciutadana per fomentar la donació de
medul·la òssia i de sang de cordó umbilical i donar su-
port a les campanyes destinades a la població en gene-
ral portades a terme per les associacions d’aquest àm-
bit, cal fer avinent que, pel que fa referència a la
donació de medul·la òssia i de sang perifèrica, s’han
mantingut reunions amb la Comissió Assessora de
Donació i Transfusió Sanguínia del Servei Català de la
Salut (CatSalut) per tal d’adreçar la campanya de sen-
sibilització al col·lectiu de donants de sang, atès que
aquest es perfila com un segment de població amb un
alt grau de predisposició a realitzar donacions. En
aquest sentit, es preveu dotar del material de promoció
adequat a tots els bancs de sang de Catalunya i, al ma-
teix temps, implicar els seus responsables, per tal que
contribueixin a donar a conèixer la importància d’aques-
tes donacions.

D’altra banda, en col·laboració amb la Fundació Inter-
nacional Josep Carreras, es preveu dur a terme una
campanya d’informació i de captació de donants, tot
coincidint amb una Marató de donacions de sang que
tindrà lloc a Barcelona el mes de juny. Aquesta acció
està previst que es repeteixi en les diferents maratons de
donació de sang previstes properament arreu de Cata-
lunya.

Pel que fa a la donació de sang de cordó umbilical, cal
fer avinent que la posada en marxa d’un programa de
promoció de donació és un procés complex que com-
porta la participació de múltiples agents: personal sani-
tari d’assistència primària, serveis d’obstetrícia i clíni-
ques obstètriques, pediatres i un banc de sang de cordó
umbilical. En aquest sentit, cal recordar la posada en
marxa del programa de promoció i utilització de la sang
de cordó, patrocinat per la Fundació La Caixa i la Fun-

dació Internacional Josep Carreras, amb el suport del
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Gene-
ralitat de Catalunya. Aquest programa es va iniciar amb
la signatura d’un conveni el mes de maig de 1999 i es
va presentar en un simposi el 29 de març de 2001.

Un cop finalitzat aquest programa, el Centre de Trans-
fusió i Banc de Teixits (CTBT), empresa pública del
CatSalut, s’encarregarà de donar-li continuïtat, amb la
col·laboració de la Fundació Internacional Josep
Carreras, amb un projecte que preveu l’autorització de
noves maternitats on poder realitzar la donació de sang
de cordó, però sempre pensant en una ampliació
d’aquesta xarxa, adequada a les necessitats actuals i
futures i, al mateix temps, competitiva tant a nivell na-
cional com internacional. En cap cas, però, el creixe-
ment de la xarxa ha de ser indiscriminat ja que el que
es pretén, en definitiva, és garantir la qualitat del pro-
ducte.

Quant a l’apartat b) de la Resolució, que fa referència
a ampliar el suport a la recerca científica per a avançar
cap a un coneixement millor de la leucèmia i del trac-
tament que requereix aquesta malaltia, cal indicar que
les malalties hematològiques i el seu tractament (inclòs
el trasplantament de progenitors hemopoètics –TPH–),
constitueixen una àrea important de recerca al nostre
país, que té un paper capdavanter en aquest àmbit. Així,
l’any 1992 va tenir lloc la primera Marató de TV3, de-
dicada a les malalties hematològiques malignes, que va
permetre la constitució del primer banc de donants de
moll d’os. L’any 1999 va tenir lloc una altra Marató
dedicada al trasplantament d’òrgans i teixits. Ambdu-
es van suposar uns ingressos econòmics molt impor-
tants, que van permetre dur a terme diversos projectes
de recerca en aquest camp.

D’altra banda, cal recordar que el finançament de la
recerca no és una competència, quant a fons econò-
mics, transferida a les comunitats autònomes i, per tant,
segueix depenent del govern de l’Estat el prioritzar i
destinar ajuts econòmics adients per al desenvolupa-
ment de línies particulars de recerca. És, doncs, a nivell
del Ministeri de Sanitat i Consum i del Ministeri de
Ciència i Tecnologia on es resol, la major part de vega-
des, el destí dels fons de recerca.

Val a dir que en la darrera convocatòria de xarxes de
centres i grups d’investigació cooperativa, realitzada
per l’Institut de Salut Carlos III han rebut finançament
diverses xarxes de centres i de grups sobre recerca en
trasplantament i altres malalties hematològiques. Dins
d’aquestes diverses xarxes, els centres catalans tenen un
paper molt important, per la qual cosa, sens dubte, els
ajuts econòmics rebuts han de contribuir a fer avançar
la recerca sobre aquestes malalties i el seu tractament.

Cal assenyalar també que l’Agència d’Avaluació de
Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) convoca
ajuts per a projectes de recerca, alguns dels quals han
anat destinats a projectes relacionats amb el trasplanta-
ment. D’altra banda, cal també destacar la participació
directa de l’AATRM en alguns estudis sobre trasplan-
tament.

Quant a l’apartat c) de la Resolució, referent a revisar
l’actual dotació de recursos econòmics i tècnics del sis-

4.50.

4. INFORMACIÓ



Núm. 421 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d’abril de 2003

91

tema sanitari per a optimitzar la utilització de la medul·-
la òssia i de la sang de cordó umbilical obtingudes per
donació, cal fer avinent que tant els 12 centres sanita-
ris autoritzats a Catalunya per realitzar TPH (i que su-
posen una taxa de centres per població superior a la
global de l’Estat) com el banc de sang de cordó umbi-
lical del CTBT existent a Barcelona (el més gran de
l’Estat, amb unes reserves de gairebé el 50% de cor-
dons de tot l’Estat) poden donar resposta, amb les de-
gudes garanties de qualitat, a les necessitats de Catalu-
nya en matèria de TPH.

Cal assenyalar, a més, que a nivell internacional exis-
teix una xarxa de bancs de cordó anomenada
NETCORD, formada per 14 bancs de diferents països
d’Europa, Nordamèrica, Àsia i Austràlia. Per ser mem-
bre d’aquesta xarxa s’han de complir uns requisits de
qualitat i a l’Estat Espanyol únicament el CTBT de
Barcelona en forma part. D’acord amb les dades del
NETCORD, actualitzades a octubre de 2002, el CTBT
disposa de 5.343 cordons umbilicals dels 61.445 de què
disposa la xarxa.

Finalment, cal fer avinent que l’activitat de TPH a Ca-
talunya l’any 2001 va ser de 443 trasplantaments, dels
quals 72 (16,2%) es van fer a malalts no residents a
Catalunya. Això suposa una taxa de 680,9 TPH per 10
milions d’habitants (la taxa global a l’Estat Espanyol és
de 470,6).

Barcelona, 14 d’abril de 2003

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1638/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ocupació de la masia de
Can Masdeu, a Barcelona
Tram. 340-01660/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55946 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01638/06

Sobre: l’ocupació de la masia de Can Masdeu, a Barce-
lona

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament, i per tal de donar compli-
ment a la Resolució 1638/VI, em plau fer-vos avinents
les següent consideracions.

Amb la voluntat de solucionar la situació establerta al
voltant de la masia de Can Masdeu, la Fundació Priva-
da de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha encar-
regat un estudi urbanístic de la zona, per tal de dispo-
sar d’una proposta integrada en l’entorn, respectuosa

amb el medi ambient i equilibrada respecte als usos
requerits des dels diversos grups d’interès.

Posteriorment, es presentarà aquesta proposta a l’Ajun-
tament i a les diverses entitats i grups veïnals de la
zona, amb l’objectiu de valorar-la conjuntament i d’ob-
tenir un resultat de consens que satisfaci les necessitats
del barri i de la ciutat.

Barcelona, 14 d’abril de 2003

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1540/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment dels recursos
humans i materials dels equips d’aten-
ció primària i el garantiment de l’assis-
tència social en totes les àrees bàsi-
ques de salut
Tram. 340-01661/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55947 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01540/06

Sobre: l’increment dels recursos humans i materials
dels equips d’atenció primària i el garantiment de l’as-
sistència social en totes les àrees bàsiques de salut

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1540/VI, sobre l’in-
crement dels recursos humans i materials dels equips
d’atenció primària i el garantiment de l’assistència so-
cial en totes les àrees bàsiques de salut, em plau fer-vos
avinents les següents consideracions.

Pel que fa al primer punt de la Resolució, cal dir que
l’any 2002 es van aprovar noves accions valorades en
14.873.365,77 euros per als equips d’atenció primària
gestionats per l’Institut Català de la Salut, incloent els
EAP posats en marxa per a la finalització de la RAP.
Això ha suposat incrementar els recursos humans en 86
EAP i en serveis d’atenció especialitzada de suport a
l’atenció primària.

També es van aprovar noves accions valorades en
23.734.795,91 euros per als equips d’atenció primària
gestionats per altres entitats proveïdores incloent els
EAP posats en marxa per a la finalització de la RAP, la
qual cosa ha suposat incrementar els recursos humans
en 59 EAP i en serveis d’atenció especialitzada de su-
port a l’atenció primària.

Cal dir també que en el període 1999-2002, s’han cons-
truït 124 centres d’atenció primària (CAP) amb una
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inversió de 171.826.980,92 euros. Així mateix, aquest
any s’iniciaran projectes de 61 nous CAP amb una in-
versió de 81.276.700,10 euros.

D’altra banda, l’any 2002 es van reforçar en un 10%,
les plantilles dels equips d’atenció primària en períodes
crítics (hivern i l’època estival) amb metges de família,
pediatres i odontòlegs.

Quant al segon punt de la Resolució, cal assenyalar que
el Llibre Blanc de les Professions Sanitàries a Catalu-
nya estableix un seguit de propostes per evitar els
desajustaments en la disponibilitat de professionals,
entre les quals destaquen: «avançar en el disseny d’ins-
truments i mecanismes de recerca... que permetin la
presa de decisions en relació amb les necessitats quan-
titatives i qualitatives de professionals sanitaris», així
com «disposar d’un sistema d’informació sobre els re-
cursos humans en el sistema sanitari, que sigui fiable,
continu, dinàmic i compatible, que estigui permanent-
ment actualitzat i que permeti una presa de decisions
àgil». Per aquest motiu, el Llibre blanc preveu la crea-
ció de l’Observatori de recursos humans del sistema
sanitari.

Pel que fa al tercer punt, cal dir que, en data de 31 de
desembre de 2001, el nombre d’assistents socials inclo-
sos en els equips d’atenció primària (EAP) era de 191,
fet que suposa una ràtio global a Catalunya d’1 assis-
tent social per 29.399 habitants (dades referides als 306
EAP en funcionament el dia 31 de desembre de 2001).

Val a dir que el CatSalut garanteix la presència d’assis-
tents socials en els propis EAP o bé, en aquells casos en
què la plantilla de l’EAP no disposa d’assistent social
atenent a criteris d’eficiència en l’assignació de recur-
sos, garanteix l’establiment d’acords de col·laboració
amb la xarxa bàsica de serveis socials i estableix el
compromís de les entitats proveïdores, a través dels
contractes de serveis, de coordinar-se amb l’esmenta-
da xarxa.

Pel que fa al quart punt, cal assenyalar que la participa-
ció dels consells comarcals i els ajuntaments en els òr-
gans del CatSalut està contemplada per la Llei d’ordena-
ció sanitària de Catalunya, en el Títol quart «Estructura
i ordenació del CatSalut» i en el Títol sisè «Competèn-
cies dels consells comarcals i els ajuntaments».

Barcelona, 14 d’abril de 2003

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1729/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el registre sense restricci-
ons d’ús del vaccí de la varicel·la
Tram. 340-01662/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55948 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01729/06

Sobre: Resolució 1729/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el registre sense restriccions d’ús del vaccí de la
varicel·la

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1729/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions.

El Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Ge-
neralitat de Catalunya, en el marc de la Comissió de
Salut Pública del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, ha instat en diverses ocasions, la
darrera en la reunió de la comissió del passat dia 28 de
març, a l’acceleració del procés objecte d’aquesta Re-
solució.

En la referida reunió es va aconseguir que la situació
legal d’aquesta vacuna passés de la consideració d’ús
estrictament hospitalari a la de diagnòstic hospitalari, la
qual cosa permet avançar en el sentit indicat per aquesta
Resolució.

Barcelona, 11 d’abril de 2003

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1648/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les causes, el diagnòstic i
el tractament de la fibromiàlgia
Tram. 340-01663/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55949 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01648/06

Sobre: sobre les causes, el diagnòstic i el tractament de
la fibromiàlgia

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1648/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions.

Pel que fa a l’apartat a), relatiu a difondre els criteris
diagnòstics del Document de consens sobre el diagnòs-
tic i el tractament de la fibromiàlgia a Catalunya, cal
assenyalar que el document de consens ha tingut dues
vies de difusió principals: a través de la publicació a la
revista Medicina Clínica (que és una de les revistes clí-
niques de més difusió a Catalunya) i mitjançant la di-
fusió realitzada per les societats científiques més impli-
cades en l’atenció, diagnòstic i tractament d’aquests
malalts (Societat Catalana de Medicina Familiar i Co-
munitària, Societat Catalana de Medicina Interna i So-
cietat Catalana de Reumatologia) a través de les seves
activitats de formació i actualització de continguts.

D’altra banda, el Servei Català de la Salut (CatSalut)
juntament amb els professionals que varen participar en
l’elaboració del document de consens, està elaborant
un tríptic adreçat principalment als professionals de
l’atenció primària on es descriu breument la malaltia,
el seu diagnòstic, l’ús de proves complementàries, els
tractaments i els criteris de derivació.

Així mateix, a la Regió Sanitària de Girona del CatSalut
s’ha editat una guia diagnòstica i terapèutica sobre la
fibromiàlgia adreçada als professionals de l’atenció
primària, elaborada per un grup interdisciplinari de
professionals.

Quant a l’apartat b) de la Resolució, relatiu a demanar
al comitè d’experts que s’ampliïn els criteris del diag-
nòstic diferencial de les malalties associades al diag-
nòstic de la fibromiàlgia, que poden ocasionar també
dolor muscular, per tal que aquestes puguin ésser des-
cartades, cal fer avinent que el Document de consens
sobre el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia a
Catalunya en el seu apartat Proves complementàries
estableix que:

«No existeix cap prova de laboratori ni cap troballa
radiològica específica de fibromiàlgia (FM). És més, la
normalitat és un element a considerar a favor del diag-
nòstic de FM. Les proves complementàries serveixen
fonamentalment per detectar altres malalties que pu-
guin simular FM o que puguin estar associades a la
FM. Les proves complementàries recomanades per
aquest grup de treball i que podríem denominar de
primer nivell es relacionen en la taula 1.

Taula 1: Proves complementàries aconsellades en el
diagnòstic de la FM

Laboratori:

Hemograma

Velocitat de Sedimentació Globular (VSG)

Creatinina

Glucèmia

Transaminases (GOT/GPT)

Gammaglutamiltranspeptidasa (G-GT)

Fosfatasa alcalina (FA)

Creatinfosfokinasa (CK)

Proteïna C reactiva (PC-r)

Hormona Estimulant del Tiroide (TSH)

Radiologia:

Cap

Hi hauria un segon nivell que inclouria totes aquelles
proves complementàries necessàries per confirmar o
descartar, en cas de dubte, l’existència de malalties reu-
màtiques inflamatòries, en especial, les espondiloartro-
paties i les malalties sistèmiques autoimmunes i que
aquest grup de treball recomana que es realitzin en un
nivell d’atenció especialitzat.»

Val a dir que el diagnòstic de fibromiàlgia és clínic i no
hi ha cap prova complementària de diagnòstic diferen-
cial que la diagnostiqui. A partir del text elaborat al
respecte pel Grup de Treball, es considera que les pro-
ves complementàries que es suggereixen en un primer
i segon nivell cobreixen tot l’espectre de possibles pa-
tologies que cursen amb miàlgies.

En qualsevol cas, totes les proves complementàries de
qualsevol tipus estan a l’abast dels professionals sanita-
ris que són els que indiquen la conveniència o no de re-
alitzar-les en funció de la patologia i/o simptomatologia.

Finalment, i pel que fa al punt c) de la Resolució, rela-
tiu a sol·licitar a l’Agència d’Avaluació de Tecnologia
i Recerca Mèdiques (AATRM) que aprofundeixi en
l’estudi de les causes que poden provocar la fibromiàl-
gia i que fomenti els processos de consens entre les
associacions científiques, mèdiques i sanitàries catala-
nes, cal aclarir tres extrems principals.

En primer lloc, cal assenyalar que l’AATRM, per en-
càrrec del Departament de Sanitat i Seguretat Social, va
realitzar una revisió sistemàtica sobre l’abordatge, di-
agnòstic i terapèutica de la síndrome de la fatiga cròni-
ca (SFC), fruit de la qual va resultar-ne un informe,
accessible a la pàgina web d’aquest organisme.
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En segon lloc, i pel que fa a la promoció de la recerca
en aquest camp, així com en altres camps específics, cal
indicar que l’AATRM realitza una convocatòria bianual
de recerca clínica i en serveis sanitaris. Aquesta convo-
catòria s’inicia amb un període de call for topics obert
a la comunitat científica, a la pròpia AATRM, als dife-
rents agents del sistema sanitari i a la població, per tal
que suggereixin possibles temes objecte de recerca. En
base a aquestes propostes, i seguint criteris explícits i
degudament ponderats, el comitè científic de l’AATRM
selecciona els temes que han de ser objecte de la con-
vocatòria. Val a dir que en la darrera convocatòria i des
de la pròpia AATRM es va proposar com a temàtica
l’Efectivitat de la teràpia cognitiva conductual i l’exer-
cici físic gradual en la síndrome de la fatiga crònica, la
qual no va sortir prioritzada atès que la mitja pondera-
da de puntuació que va rebre la va situar en una posi-
ció poc destacada en el rànquing de prioritat. En qual-
sevol cas l’AATRM té previst tornar a proposar
temàtiques relacionades amb la SFC o la FM en prope-
res convocatòries, tot i que la selecció final estarà en
funció dels mecanismes de priorització indicats anteri-
orment.

En tercer lloc, i pel que fa al foment dels mecanismes
de consens, cal dir que des de l’AATRM es considera
que cal prendre en consideració el document de con-
sens sobre el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia
esmentat al llarg d’aquest informe.

Barcelona, 11 d’abril de 2003

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1649/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre els criteris i els conceptes
dels complements per desplaçament
dels professionals sanitaris dels
equips d’atenció primària
Tram. 340-01664/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55950 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01649/06

Sobre: els criteris i els conceptes dels complements per
desplaçament dels professionals sanitaris dels equips
d’atenció primària

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1649/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions.

L’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat
sobre les condicions de treball del personal d’Instituci-
ons Sanitàries de l’Institut Català de la Salut (ICS) de
29 d’octubre de 2002, signat entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya i els representants sindicals
i aprovat per Acord de Govern de 12 de novembre de
2002, estableix un model retributiu propi per als profes-
sionals sanitaris adscrits als equips d’atenció primària.

L’apartat 5.2.1 de l’esmentat Acord conceptua el com-
plement per desplaçaments per als metges de família i
pediatres dels equips d’atenció primària i indica literal-
ment que:

Aquest concepte retributiu s’estableix com a compen-
sació econòmica pels desplaçaments que realitzen els
metges de família i pediatres dels equips d’atenció pri-
mària en l’exercici de les seves funcions, mitjançant
l’ús del transport públic o privat.

La quantia d’aquest complement variarà en funció de
les distàncies entre els nuclis de població existents en
l’àmbit de l’àrea bàsica de salut, el seu grau d’aïlla-
ment i la densitat de la població, així com el nombre de
targetes sanitàries individuals assignades al metge de
família i pediatre, ponderades pel nivell de freqüenta-
ció.

La quantia d’aquest complement s’assignarà amb ca-
ràcter fix durant el més de març de cada any, tenint en
compte la població assignada, i serà revisada amb
caràcter anual.

Per a aquest col·lectiu, l’aplicació de l’Acord ha signi-
ficat un canvi substancial en relació a la percepció del
complement de desplaçament respecte al que preveia
l’Ordre de 2 d’abril de 1987, parcialment modificada
per l’Ordre de 31 de març de 1989. Actualment, el
complement per desplaçament per als metges de famí-
lia i pediatres dels equips d’atenció primària està rela-
cionat amb el nombre de targetes sanitàries individuals
assignades a cada professional, identificant-se 15 ni-
vells de complement de desplaçament en funció del
nombre de TSI ponderades.

Aquest complement té naturalesa salarial i s’abona de
forma periòdica i amb caràcter fix.

D’altra banda, l’apartat 5.4.1 de l’Acord de Govern de
12 de novembre de 2002 conceptua el complement per
desplaçaments per al personal d’infermeria i treballa-
dors/assistents socials i indica literalment que:

Aquest concepte retributiu s’estableix com a compen-
sació econòmica pels desplaçaments que realitzen el
personal d’infermeria i treballadors socials dels equips
d’atenció primària en l’exercici de les seves funcions,
mitjançant l’ús del transport públic o privat.

S’establiran diferents nivells en funció de les distàncies
entre els nuclis de població existents en l’àmbit de
l’àrea bàsica de salut, el seu grau d’aïllament i la den-
sitat de la població, així com el nombre de professio-
nals sanitaris que integren l’equip.

Per a aquest col·lectiu el complement per desplaçament
es configura de la mateixa manera que a l’Ordre de
1987 i es classifica en 6 nivells, d’acord amb els crite-
ris esmentats.

4.50.
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Aquest complement té naturalesa salarial i s’abona de
forma periòdica i amb caràcter fix.

De tot el que s’ha exposat es conclou, doncs, que amb
la signatura, per part de l’ICS, de l’Acord de la Mesa
Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions
de treball del personal d’Institucions Sanitàries de
l’ICS de 29 d’octubre de 2002, aprovat per Acord de
Govern de 12 de novembre de 2002, ja s’ha dut a ter-
me la revisió i posterior modificació de la conceptualit-
zació i les quanties del complement per desplaçaments
que forma part de les retribucions fixes dels professio-
nals sanitaris dels equips d’atenció primària, a què insta
la Resolució 1649/VI del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 11 d’abril de 2003

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1686/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el contingut de les motiva-
cions i la regulació de les campanyes
de vacunació
Tram. 340-01665/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 55951 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
22.04.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01686/06

Sobre: Resolució 1686/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el contingut de les motivacions i la regulació de
les campanyes de vacunació

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1686/VI, em plau fer-
vos avinent que en cap moment el Govern de la Gene-
ralitat ha fet ni farà cap referència a cap col·lectiu con-
cret, per raons de procedència, raça o condició, en les
motivacions de la regulació de les vacunacions.

Barcelona, 11 d’abril de 2003

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent, Sr. Carles López Pujol, i mem-
bres de la junta directiva de l’Associa-
ció d’Emigrants i Retornats a
Catalunya (AERC) davant la Comissió
Permanent de Legislatura sobre la
Unió Europea i d’Actuacions Exteriors,
Cooperació i Solidaritat perquè infor-
min sobre les activitats d’aquesta as-
sociació i els reptes a què s’enfronten
els emigrants i els retornats a Catalu-
nya
Tram. 356-00620/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat, en la sessió núm. 21, tinguda el dia 22.04.2003
(DSPC-C 456).

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

Compareixença de la Federació Cata-
lana d’ONG per al Desenvolupament
perquè informi sobre els treballs i les
activitats que realitzen
Tram. 357-00257/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comis-
sió Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea i
d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat, del
22.04.2003 (DSPC-C 456).

4.53.05.
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Compareixença del senyor David Madí
i Cendrós, secretari de Comunicació,
davant la Comissió d’Investigació so-
bre les Presumptes Irregularitats en
Estudis d’Opinió i Enquestes del Go-
vern per informar sobre l’objecte d’in-
vestigació de la Comissió
Tram. 357-00376/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Presumptes Irregularitats
en Estudis d’Opinió i Enquestes del Govern, del
15.04.2003.

4.85. SINDICATURA DE COMPTES

Bases de la convocatòria del concurs
oposició per a la provisió de 5 places
d’auditor/a, corresponents al grup A
de titulació de la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya
Reg. 55888

SINDICATURA DE COMPTES

RESOLUCIÓ

de 14 d’abril de 2003, de convocatòria de concurs opo-
sició per a la provisió de diverses places.

Atesa l’oferta d’ocupació pública parcial de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya per al 2003 (DOGC
núm. 3830, de 25.2.2003);

Atès que el Ple de la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya ha aprovat les bases de convocatòria i el temari
del concurs oposició per a la provisió de les correspo-
nents vacants especificades en l’esmentada oferta,
d’acord amb el que estableix l’article 3.2.d) de la Nor-
ma especial reguladora de l’Estatut del personal al ser-
vei de la Sindicatura de Comptes;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 16.d)
de la Llei 6/1984, de 5 de març, modificada per la Llei
15/1991, de 4 de juliol, i per la Llei 7/2002, de 25
d’abril;

RESOLC:

1. Convocar el procés selectiu, pel sistema de concurs
oposició, per a la provisió de cinc places d’auditor/a de
la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

2. Publicar aquesta convocatòria així com el temari i les
bases que l’han de regir.

Tant l’Acord del Ple d’aprovació de les bases i el temari
del concurs oposició com aquesta Resolució exhaurei-
xen la via administrativa. Per tant, els interessats poden
interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan
que hagi dictat el corresponent acte administratiu en el
termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la
seva publicació en l’últim diari oficial (BOPC o
DOGC) en què aquesta Resolució s’hagi publicat, de
conformitat amb el que preveuen els articles 107, 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener. També poden interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos
comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en
l’últim diari oficial (BOPC o DOGC) en què aquesta
Resolució s’hagi publicat, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, els
interessats poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 14 d’abril de 2003

Marià Nicolàs i Ros
Síndic major

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. NORMES GENERALS

1.1. La realització d’aquesta convocatòria s’ajusta al
que estableix l’article 103 de la Constitució espanyola,
la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes, modificada per la Llei 15/1991, de 4 de juli-
ol, i per la Llei 7/2002, de 25 d’abril, els Estatuts del
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya,
les Normes per a la provisió de llocs de treball i de pro-
moció interna dels funcionaris del Parlament de Cata-
lunya, la Norma especial reguladora de l’Estatut del
personal al servei de la Sindicatura de Comptes
(NEREPSC) (BOPC núm. 250, de 8.7.1994), la planti-
lla i la relació de llocs de treball del personal al servei
de la Sindicatura de Comptes (BOPC núm. 29, de
13.3.2000, i DOGC núm. 3116, de 7.4.2000, ampliada
en el BOPC núm. 277, de 25.3.2002, i DOGC núm.
3633, de 10.05.2002, d’acord amb les correccions d’er-
rades publicades en el BOPC núm. 329 de 30.7.2002 i
en el DOGC núm. 3689 de 31.7.2002), la Llei 30/
1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la
funció pública i, de forma supletòria, el Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la re-
fosa en un text únic dels preceptes de determinats tex-
tos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.

1.2. Les places, del grup A, objecte d’aquesta convoca-
tòria són:

Cinc places d’auditor/a (codi de la convocatòria: CO-
A1/03).

Així mateix, de conformitat amb l’article 24 dels Esta-
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de
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Catalunya, el nombre de places convocades quedarà
ampliat en el mateix nombre de vacants de l’especiali-
tat convocada que es puguin produir entre la data de la
convocatòria i la de l’inici de les proves.

1.2.1. Torn lliure: De les cinc places d’auditor/a, tres es
convoquen pel torn lliure, una de les quals es reserva als
aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de
disminuït. Si aquesta plaça queda deserta s’acumularà
al torn lliure.

1.2.2. Torn de promoció interna: Dues places es convo-
quen pel torn de promoció interna.

1.2.3. Les places sense cobrir del torn de promoció in-
terna s’acumularan al torn lliure i a l’inrevés.

1.3. Les funcions assignades als llocs objecte de la con-
vocatòria són:

Dirigir, coordinar, controlar tècnicament i realitzar les
tasques relatives a les fiscalitzacions que ha de dur a
terme la Sindicatura de Comptes i qualsevol altra tas-
ca relacionada amb les anteriors.

1.4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost; i l’apartat 3 de l’article 23
quàter dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya, els aspirants, al llarg del pro-
cés selectiu, han d’acreditar el coneixement de la llen-
gua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita,
en el grau adequat a les funcions pròpies del grup de
places de l’especialitat d’auditor/a que és objecte de
convocatòria.

1.5. De conformitat amb el que estableix l’article 6 del
Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula
l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió
Europea a la funció pública de l’Administració de la
Generalitat, els aspirants admesos en el procés selectiu
que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acredi-
tar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’ex-
pressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a
l’exercici de les funcions pròpies del grup de places de
l’especialitat d’auditor/a que és objecte de convocatò-
ria. Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant l’exer-
cici que s’especifica en la base 6.2.1.e).

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

2.1. Per a ser admesos en el procés selectiu, els aspi-
rants han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats
membres de la Unió Europea o la dels estats als quals,
en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents
i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espa-
nyols com dels nacionals dels altres estats membres de
la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circu-
lació de treballadors, sigui quina sigui la seva naciona-
litat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de
dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-
i-un anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec
dels seus progenitors, d’acord amb el que estableixen

els articles 2 i 4 del Reial decret 766/1992, de 26 de
juny, sobre l’entrada i permanència a Espanya de les
persones amb nacionalitat d’estats membres de la Unió
Europea i d’altres estats que han estat part en l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu signat a Porto el 2 de
maig de 1992, i ratificat per Espanya el 26 de novem-
bre de 1993, modificat posteriorment pel Reial decret
737/1995, de 5 de maig. En qualsevol cas, els aspirants
que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acredi-
tar documentalment la seva nacionalitat.

b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta
per a la jubilació forçosa.

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a
l’exercici de les funcions pròpies de les places convo-
cades.

d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exer-
cici de les funcions públiques ni estar separat, mitjan-
çant expedient disciplinari, del servei de qualsevol
Administració pública. Els aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant
declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a
cap sanció disciplinària o condemna penal que els im-
pedeixi l’accés a la funció pública en el seu Estat d’ori-
gen.

e) Estar inclòs en un dels supòsits següents:

1. Ésser titulat universitari superior en dret o ciènci-
es econòmiques o títol equivalent a aquests. També es-
tar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comp-
tes o acreditar sis anys de pràctica en auditoria pública o
privada.

2. Ésser funcionari del Cos Superior d’Interventors i
Auditors de l’Estat.

3. Ésser funcionari de l’Administració local amb habi-
litació de caràcter nacional, subescala intervenció-tre-
soreria, amb títol universitari superior.

4. Ésser interventor de la Seguretat Social amb títol
universitari superior.

5. Ésser interventor de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, amb títol universitari superior.

En el cas de títols obtinguts a l’estranger, cal disposar
de la corresponent homologació del Ministeri d’Educa-
ció, Cultura i Esport.

2.2. Requisits específics per al torn de promoció interna.

Els aspirants que participin pel torn de promoció inter-
na, a més de reunir els requisits generals, hauran de ser
funcionaris de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
del grup B i estar integrats com a funcionaris d’aquest
grup B, en places de l’especialitat tècnica que és objec-
te de convocatòria adscrites a la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya. També hauran de tenir una antiguitat
de com a mínim dos anys com a funcionari de la Sin-
dicatura en el grup de places des del qual es promou, i
hauran de trobar-se respecte a la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya en la situació administrativa de servei
actiu com a funcionaris del grup i especialitat esmen-
tats o de serveis especials, o en qualsevol altra situació
administrativa que comporti reserva de lloc o destina-
ció.
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2.3. Els requisits generals i específics indicats anterior-
ment s’han de complir el darrer dia del termini de pre-
sentació de sol·licituds i s’han de continuar complint
fins a la data de la presa de possessió com a funciona-
ri de carrera.

3. SOL·LICITUDS

3.1. Les sol·licituds per a prendre part en la convocatò-
ria s’han d’adreçar al síndic major de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, carrer Jaume I, 2-4, 08002 Bar-
celona, i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat
que es troba a disposició dels interessats al Registre
General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
ubicat en l’adreça esmentada anteriorment.

3.2. Les sol·licituds es poden presentar al Registre Ge-
neral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya o per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en la redacció donada per la Llei
4/1999, de 13 de gener. En el cas que s’opti per presen-
tar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i sege-
llada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

3.3. El termini de presentació de sol·licituds és de vint
dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publi-
cació de la convocatòria en l’últim diari oficial (BOPC
o DOGC) en què aquesta s’hagi publicat.

3.4. Juntament amb la sol·licitud, i dins el termini esta-
blert en la base anterior, els aspirants hauran de presen-
tar:

a) Fotocòpia confrontada del document nacional
d’identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document
oficial acreditatiu de la personalitat.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació acredita-
tiva d’estar en possessió, si escau, de coneixements de
llengua catalana de nivell C o superior de la Direcció
General de Política Lingüística o equivalent, o d’haver
participat i obtingut plaça en processos anteriors de
selecció de personal per accedir a la Sindicatura de
Comptes, en què hi hagués establerta una prova o un
exercici de coneixements de llengua catalana del ma-
teix nivell o superior al requerit en aquesta convocatò-
ria, o d’haver superat la prova esmentada en altres pro-
cessos selectius de l’oferta pública anual d’ocupació,
als efectes de quedar exempts de la realització de la
prova de coneixements de llengua catalana establerta
en la base 6.2.1.b).

c) Així mateix, els aspirants amb discapacitat igual o
superior al 33% que tinguin reconeguda la condició
legal de disminuït i vulguin acollir-se a la reserva de
places prevista a la base 1.2.1 han d’adjuntar a la sol·li-
citud el dictamen vinculant de les condicions psíqui-
ques, físiques o sensorials, de l’equip oficial de valora-
ció de disminucions de l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials (ICASS), que acrediti la compatibilitat
per a l’exercici de les tasques i funcions corresponents
a les places que s’han de cobrir i determini, si escau, les
adaptacions funcionals que l’aspirant necessiti per a la
realització de les proves i, en el cas de superar-les, en
el lloc de treball. Els aspirants discapacitats que no tin-

guin la condició legal de disminuït i necessitin una
adaptació funcional per a la realització de les proves,
han d’adjuntar a la sol·licitud el dictamen vinculant de
l’equip oficial de valoració de disminucions de l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) que
determini, si escau, les esmentades adaptacions funci-
onals que l’aspirant necessiti per a la realització de les
proves i, en el cas de superar-les, en el lloc de treball.

3.5. És condició de validesa que la sol·licitud sigui sig-
nada per l’aspirant.

3.6. Instruccions per a emplenar la sol·licitud:

Per a emplenar la sol·licitud, els aspirants, en general,
han de tenir en compte les instruccions que figuren en
el revers de l’imprès i, a més, el següent:

a) Es faran constar totes les dades requerides, i especí-
ficament:

El codi i les places de la convocatòria en què es participa.

El torn al qual es participa: lliure o promoció interna.
Els aspirants que no facin constar cap opció a la sol·li-
citud, s’entendrà que participen pel torn lliure.

b) En l’apartat «Nacionals d’altres estats previstos en la
base 2.1.a), paràgraf segon» s’al·legarà, si escau, la cir-
cumstància que correspongui:

Ser cònjuge, o descendent, o descendent del cònjuge,
dels ciutadans espanyols i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea o dels estats als quals els
sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sem-
pre que els cònjuges no estiguin separats de dret, i pel
que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys
o majors d’aquesta edat que visquin a càrrec dels seus
progenitors.

c) En l’apartat «Titulació» s’indicarà el títol acadèmic
oficial que s’al·lega per participar a la convocatòria,
d’acord amb el que indica la base 2.1.e).

d) En l’apartat «Altres requisits» cal indicar el supòsit
en què és inclòs l’aspirant, dels descrits en la base
2.1.e).

e) En l’apartat «Llengua catalana», s’indicarà, si escau,
el nivell de coneixements de llengua catalana que es
posseeix, d’acord amb els certificats de coneixements
establerts per la Direcció General de Política Lingüís-
tica, o els declarats equivalents a aquests.

Els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en
processos anteriors de selecció de personal per accedir
a la Sindicatura de Comptes, en què hi hagués establer-
ta una prova o un exercici de coneixements de llengua
catalana del mateix nivell o superior al requerit en
aquesta convocatòria, o que hagin superat la prova es-
mentada en altres processos selectius de l’oferta pública
anual d’ocupació, ho especificaran en aquest apartat,
indicant el procés selectiu que correspongui.

f) En l’apartat «Proves voluntàries» caldrà assenyalar,
si es vol realitzar la prova de la llengua estrangera, quin
és l’idioma escollit per a realitzar la prova voluntària
prevista en la base 6.2.1.e), tenint en compte que només
es pot fer constar un dels següents: anglès, francès o
alemany. Així mateix caldrà assenyalar si es vol realit-
zar la prova d’informàtica.
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g) En l’apartat «Serveis prestats en ens públics o admi-
nistracions públiques» cal fer constar els períodes de
serveis prestats, indicant el tipus de vincle, el grup, cos,
escala, categoria i l’organisme, departament o ministeri
en què s’hagin prestat.

h) Els aspirants amb una discapacitat igual o superior
al 33% que tinguin reconeguda la condició legal de
disminuït i vulguin acollir-se a les places reservades
previstes a la base 1.2.1, han d’indicar-ho a l’apartat
corresponent de l’epígraf «Dades personals».

i) En l’apartat «Adaptacions per a la realització de les
proves», els aspirants amb discapacitat podran demanar
l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials
per a la realització de les proves i dels exercicis previs-
tos en la convocatòria, i n’hauran d’indicar el motiu o
motius. Als efectes de les adaptacions s’utilitzaran els
codis indicats al revers de la sol·licitud.

j) En l’apartat «Adaptacions del lloc de treball», els
aspirants amb discapacitació podran demanar en la
sol·licitud de participació l’adaptació del lloc de treball.
Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el
que estableix l’article 7 del Decret 66/1999, de 9 de
març.

Als efectes del que disposen les lletres h), i) i j)
d’aquesta base, els aspirants discapacitats, si escau,
s’han de dirigir als centres següents de l’Institut Cata-
là d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Depar-
tament de Benestar i Família:

Demarcació de Barcelona: excepte les demarcacions
del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà: EVO-la-
boral, av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona. Telèfon
93.425.22.44, fax 93.425.39.06.

Demarcacions del Vallès Occidental, el Bages i el Ber-
guedà: EVO-laboral, c. Prat de la Riba, 30-32, 08222
Terrassa. Telèfon 93.785.83.00, fax 93.731.81.38.

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Giro-
na. Telèfon 972.48.60.60, fax 972.48.63.54.

Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. Te-
lèfon 973.24.41.00, fax 973.23.98.21.

Demarcació de Tarragona: excepte les demarcacions
del Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribera
d’Ebre: av. Andorra, 9, 43002 Tarragona. Telèfon
977.21.34.71, fax 977.22.13.39.

Demarcació de les Terres de l’Ebre (Montsià, Terra
Alta, Baix Ebre i Ribera d’Ebre): c. Ruiz d’Alda, 33,
43870 Amposta. Telèfon 977.70.65.34, fax
977.70.67.51.

4. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·li-
cituds, el síndic major dictarà resolució en el termini
màxim d’un mes i declararà aprovades les llistes provi-
sionals d’aspirants admesos i exclosos en la convoca-
tòria. La resolució esmentada, que es publicarà en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicarà
els llocs on s’exposen les llistes completes certificades
dels aspirants admesos i dels aspirants exclosos i els
motius d’exclusió. La resolució també es publicarà en
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

4.2. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació
en l’últim diari oficial (BOPC o DOGC) en què la Re-
solució indicada s’hagi publicat, per a presentar possi-
bles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que
s’hagin pogut produir en les llistes provisionals d’aspi-
rants admesos i exclosos, o per a aportar la documen-
tació requerida per la convocatòria.

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins
aquest termini els defectes que els són imputables, o no
presentin la documentació preceptiva que hagi motivat
la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la
seva sol·licitud, la qual s’arxivarà sense cap altre tràmit.
En qualsevol cas i a fi d’evitar errors i, en cas de
produir-se, de possibilitar la seva esmena dins el termi-
ni i en la forma escaient, els aspirants comprovaran
fefaentment no únicament que no figuren en la llista
d’exclosos, sinó, a més, que els seus noms i cognoms
figuren en la llista d’admesos.

4.3. Dins el termini màxim de quinze dies hàbils des de
l’expiració del termini previst en la base anterior, el
síndic major aprovarà mitjançant una resolució, que es
publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya, les llistes definitives completes certificades dels
aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, amb
indicació dels llocs on s’exposen les llistes. La resolu-
ció es publicarà també en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya.

4.4. D’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, en la nova redacció donada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, amb la publicació de les reso-
lucions indicades en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i en el Butlletí Oficial del Parlament de Ca-
talunya, i amb l’exposició de les llistes als taulers
d’anuncis als llocs que s’indiquin en les resolucions, es
considerarà realitzada l’oportuna notificació als interes-
sats, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles re-
clamacions o recursos.

4.5. Els errors materials, de fet i aritmètics, es podran
esmenar en qualsevol moment.

4.6. Als efectes d’admissió dels aspirants es tindran en
compte les dades que aquests facin constar en la sol·li-
citud, i la seva veracitat serà responsabilitat d’ells.

5. TRIBUNAL

5.1. El Tribunal del procés selectiu el componen els
membres següents (art. 4.1.a NEREPSC):

President titular: Sr. Marià Nicolàs i Ros

President suplent: Sr. Manuel Barrado i Palmer

Vocals titulars:

Sr. Josep Maria Carreras i Puigdengolas

Sr. Xavier Muro i Bas

Sr. Lluís Terraza i Torra

Sr. Josep Lluís Sánchez i Cristóbal

Sr. Oriol Amat i Salas
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Vocals suplents:

Sr. Jacint Ros i Hombravella

Sr. Vicenç Santaló i Burrull

Sra. Marta Esteve i Ramírez.

Sr. Avelino Vázquez i Parcero

Sr. Jaume Puig i Junoy

Així mateix, formaran part del Tribunal en qualitat
d’assessors en matèria de normalització lingüística,
amb veu i sense vot, les persones següents:

Assessora titular: Sra. Montserrat Aguilera i Vilar

Assessora suplent: Sra. Sílvia Bosch i Blanch

5.2. El Tribunal podrà acordar, si ho creu convenient, la
incorporació d’assessors especialistes, per a alguna o
per a totes les proves, amb veu però sense vot, perquè
col·laborin amb els seus membres en la valoració dels
aspirants en les proves o exercicis que estimin perti-
nents. Els assessors es limitaran a prestar col·laboració
en les seves especialitats tècniques. El Tribunal comu-
nicarà a la Sindicatura de Comptes de Catalunya les
designacions que acordi.

5.3. El Tribunal designarà el funcionari que actuarà
com a secretari del Tribunal. En el cas que no sigui
membre del Tribunal, el secretari tindrà veu però no
vot.

5.4. Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se,
notificant-ho a l’òrgan convocant, quan es trobin en
alguna de les circumstàncies previstes en l’article 28.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o re-
alitzat treballs per a la preparació d’aspirants a proves
selectives els dos anys anteriors a la publicació de la
convocatòria. Igualment els aspirants podran recusar
els membres del Tribunal quan concorrin les circums-
tàncies previstes.

5.5. El procediment d’actuació del Tribunal s’ajustarà
en tot cas al que disposa la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat, i la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu comú.

5.6. El Tribunal podrà tenir el suport material i tècnic
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en la
realització de les proves.

5.7. El Tribunal quedarà vàlidament constituït sempre
que compti amb la presència de quatre dels seus mem-
bres, ja siguin titulars o suplents, entre els quals hi hagi
el president i el secretari.

5.8. El Tribunal haurà de resoldre tots els dubtes i totes
les incidències que sorgeixin a partir del moment de la
seva constitució respecte de l’aplicació d’aquestes nor-
mes, així com el que calgui fer en els casos no previs-
tos. Les seves decisions s’hauran d’adoptar en tots els
casos per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del
president serà decisiu.

5.9. El Tribunal facilitarà als aspirants i a l’òrgan con-
vocant la informació que se li requereixi en relació amb
les puntuacions concretes que aquests hagin obtingut.

5.10. L’òrgan convocant, per si mateix o a proposta del
president del Tribunal, podrà requerir, als efectes esca-
ients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui
que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin
pogut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclo-
sos motivadament de la convocatòria en qualsevol
moment si no compleixen els requisits. Així mateix, en
qualsevol moment el Tribunal podrà requerir als aspi-
rants l’acreditació de la seva personalitat mitjançant la
presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

5.11. El Tribunal adoptarà les mesures necessàries per
tal que els aspirants discapacitats gaudeixin d’igualtat
d’oportunitats per a la realització de les proves que la
resta d’aspirants. En aquest sentit, s’establiran per a les
persones discapacitades les adaptacions de temps i
mitjans que requereixin, de conformitat amb el contin-
gut del dictamen de l’equip de valoració de disminuci-
ons a què fa referència la base 3.4.c).

5.12. El president del Tribunal adoptarà les mesures
adients per tal de garantir que els exercicis escrits pu-
guin ser corregits sense que es conegui la identitat de
l’aspirant. Així mateix, el Tribunal exclourà de l’exer-
cici corresponent els candidats els exercicis dels quals
continguin signes o marques que permetin conèixer la
identitat de l’aspirant.

5.13. De conformitat amb la normativa vigent en matè-
ria d’indemnitzacions per raó de serveis a la Generali-
tat de Catalunya, el Tribunal té la categoria primera.

5.14. Als efectes de comunicacions i altres incidències,
el Tribunal té la seu al carrer Jaume I, 2-4, 08002 Bar-
celona.

6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

6.1. El procediment de selecció dels aspirants és el de
concurs oposició.

6.1.1. Fase de concurs:

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es
valoren els serveis prestats en qualsevol ens públic o
Administració pública exercint funcions de fiscalitza-
ció adients amb les de les places a cobrir, a raó de
0,1155 punts per mes treballat en llocs del grup A, fins
a un màxim del 33% de la puntuació assolible en les
proves selectives. Si els serveis prestats s’han exercit en
les condicions establertes anteriorment en el mateix
grup de places de la Sindicatura de Comptes que són
objecte de convocatòria, els serveis prestats es valoren
a raó de 0,231 punts per mes treballat. A aquests efec-
tes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

6.1.2. Els serveis prestats s’hauran d’acreditar docu-
mentalment dins el termini de deu dies hàbils comptats
a partir de l’endemà de la publicació de les qualificaci-
ons de la tercera prova en el lloc o els llocs que opor-
tunament assenyalarà el Tribunal de la convocatòria.

6.1.3. Els serveis esmentats s’hauran d’acreditar mit-
jançant certificació de l’òrgan competent en matèria de
personal de l’ens públic o Administració pública cor-
responent. En les certificacions haurà de constar de
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forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la
competència per a expedir el certificat, o el de l’òrgan
en què delegui, així com la norma legal que els habili-
ta amb indicació, si escau, del diari o butlletí oficial en
el qual s’hagi publicat. Així mateix en les certificacions
indicades s’haurà de fer constar de forma clara i expres-
sa el règim jurídic, el vincle, les funcions, el grup, el
cos o escala, la categoria professional i el període con-
cret de prestació dels serveis fins a la data de publica-
ció de la convocatòria.

6.1.4. Només es tindran en compte, per a la valoració,
els serveis prestats fins a la data de publicació de la
convocatòria.

6.1.5. La valoració dels serveis prestats obtinguda pels
aspirants en la fase de concurs es farà pública al mateix
temps que les qualificacions de la prova voluntària.

6.1.6. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies
hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de
la valoració esmentada per a presentar les al·legacions
que considerin oportunes.

6.1.7. El Tribunal de la convocatòria, un cop estimades
o desestimades les al·legacions presentades, farà pública
la valoració definitiva dels serveis acreditats pels aspi-
rants en la fase de concurs al mateix temps que la pu-
blicació de la puntuació total de la fase d’oposició,
d’acord amb el que estableix la base 7.1.

6.2. Fase d’oposició:

6.2.1. La fase d’oposició està constituïda per les proves
que s’indiquen a continuació.

El temari (que inclou part general i específica) a què fa
referència les proves que es descriuen a continuació, és
el que consta al final d’aquestes bases, com annexos 1
i 2.

a) Primera prova: supòsits pràctics.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà a resoldre per escrit dos supòsits pràctics
elegits per l’aspirant entre els quatre que proposarà el
Tribunal, d’aplicació del coneixement de les matèries
contingudes en la totalitat de la part específica del
temari. Llevat que el Tribunal acordi el contrari en fun-
ció del supòsit pràctic que es plantegi, els aspirants
podran disposar dels textos i la documentació que cre-
guin convenients per a la realització d’aquesta prova,
així com de màquines calculadores no programables.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà
ser superior a 3 hores.

La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts per
al primer supòsit i de 0 a 10 punts per al segon supòsit.
La puntuació mínima per a superar-la serà de 5 punts
per al primer supòsit i de 5 punts per al segon supòsit.
La puntuació d’aquesta prova es determinarà sumant la
puntuació obtinguda en cadascun dels supòsits. El Tri-
bunal no haurà d’avaluar el segon supòsit pràctic dels
aspirants si no han obtingut la puntuació mínima per a
superar el primer supòsit pràctic.

b) Segona prova: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dues
parts:

Primera part: s’avaluarà el domini de l’expressió escri-
ta, per mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules com
a mínim, i els coneixements pràctics de llengua, per mitjà
de cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics re-
lacionats amb les funcions de les places d’auditor.

Segona part: s’avaluarà l’expressió oral, per mitjà de la
lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes
generals d’actualitat.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà
ser superior a 1 hora per a la primera part i a 30 minuts
per a la segona.

La qualificació d’aquesta prova serà d’apte o no apte.

Estan exempts de realitzar aquesta prova els aspirants
que acreditin documentalment, dins el termini de pre-
sentació de sol·licituds a què fa referència la base 3.3,
que estan en possessió del certificat de coneixements de
llengua catalana de nivell C o superior de la Direcció
General de Política Lingüística, o equivalent. El Tribu-
nal farà pública la relació dels aspirants que estan
exempts de la realització de la prova al mateix temps i
en el mateix lloc que la publicació de les qualificacions
de la primera prova. Així mateix, podran restar exempts
de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin par-
ticipat i obtingut plaça en processos anteriors de selec-
ció de personal per accedir a la Sindicatura de Comp-
tes, en què hi hagués establerta una prova o un exercici
de coneixements de llengua catalana del mateix nivell
o superior al requerit en aquesta convocatòria, o que
hagin superat la prova esmentada en altres processos
selectius de l’oferta pública anual d’ocupació i així ho
declarin en la sol·licitud de participació. Així mateix,
podran quedar exempts de la seva realització els aspi-
rants que en la data i lloc de realització de la prova,
abans de l’hora assenyalada per al seu inici, aportin
davant el Tribunal l’original i una fotocòpia de la docu-
mentació suficient acreditativa d’estar en possessió de
coneixements de llengua catalana de nivell C o superior
de la Direcció General de Política Lingüística, o equi-
valent. El Tribunal trametrà a l’òrgan convocant foto-
còpia de l’esmentada documentació, als efectes que
s’incorpori a l’expedient de l’interessat.

c) Tercera prova: exercici escrit.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà a desenvolupar per escrit dos temes: un pri-
mer tema elegit per l’aspirant entre els dos que propo-
sarà el Tribunal inclosos en la part general del temari,
i un segon tema també elegit per l’aspirant entre els dos
que proposarà el Tribunal inclosos en la part específi-
ca del temari.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà
ser superior a 2 hores.

La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts per
al primer tema i de 0 a 10 punts per al segon tema. La
puntuació mínima per a superar-la serà de 5 punts per
al primer tema i de 5 punts per al segon tema. La pun-
tuació d’aquesta prova es determinarà sumant la pun-
tuació obtinguda en cadascun dels exercicis. El Tribu-
nal no haurà d’avaluar el segon tema dels aspirants si
no han obtingut la puntuació mínima per a superar el
primer tema.
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d) Quarta prova: exercici escrit i lectura de l’exercici.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consta de dues fases:

Primera fase: consistirà a desenvolupar per escrit un
tema genèric elegit per l’aspirant entre els dos que pro-
posarà el Tribunal relacionats amb les matèries contin-
gudes en la totalitat del temari (part general i part espe-
cífica). El temps per a la realització d’aquesta fase de
la prova no podrà ser superior a 3 hores.

Segona fase: consistirà en la lectura per part de l’aspi-
rant del tema desenvolupat, davant del Tribunal i en
acte públic. A continuació, el Tribunal podrà establir un
diàleg amb l’aspirant sobre qualsevol aspecte del con-
tingut exposat, per un temps màxim de 15 minuts.

La qualificació d’aquesta prova de dues fases serà de 0
a 10 punts. La puntuació mínima per a superar-la serà
de 5 punts.

El Tribunal publicarà, en el mateix lloc de realització de
la primera fase de la prova, el calendari d’actuació dels
aspirants.

e) Cinquena prova:

Consta de dues parts:

Primera part: de caràcter obligatori i eliminatori per als
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

De conformitat amb el que estableix l’article 6 del
Decret 389/1998, de 2 de desembre, pel qual es regula
l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió
Europea a la funció pública de l’Administració de la
Generalitat, els aspirants admesos en el procés selectiu
que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acredi-
tar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’ex-
pressió oral com en l’escrita.

Per tal d’acreditar aquests coneixements, aquests aspi-
rants hauran d’efectuar un exercici, que serà avaluat pel
Tribunal, tenint en compte que s’hi ha d’exigir un grau
de coneixements idiomàtics adequats a l’exercici de les
funcions pròpies del grup de places que són objecte de
convocatòria.

L’exercici consistirà en la realització d’una redacció de
200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa
amb membres del Tribunal i, si escau, amb els assessors
especialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d’aquest exercici no pot ser
superior a 45 minuts per a la primera part i a 15 minuts
per a la segona.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte.

Podran quedar exempts de realitzar aquest exercici els
aspirants que acreditin documentalment davant el Tri-
bunal, dins el termini de deu dies a comptar des de l’en-
demà de la publicació de les qualificacions de la prime-
ra prova, estar en possessió d’un certificat conforme
han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a
l’Estat espanyol; del diploma superior d’espanyol com
a llengua estrangera que estableix el Reial decret 826/
1988, de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial
decret 1/1992, de 10 de gener, o certificació acadèmi-
ca que acrediti haver superat totes les proves adreçades

a l’obtenció d’aquest; o del certificat d’aptitud en espa-
nyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.

El Tribunal farà pública, si escau, la llista d’aspirants
exempts de realitzar l’exercici juntament amb les qua-
lificacions de la quarta prova.

Segona part: coneixements d’una llengua estrangera
(apartat 1) i coneixements d’informàtica (apartat 2).

Apartat 1: coneixements d’una llengua estrangera: an-
glès, francès o alemany.

De caràcter voluntari.

Només podran realitzar aquesta prova voluntària els
aspirants que hagin fet constar expressament en la sol·li-
citud la llengua estrangera escollida (anglès, francès o
alemany).

Consistirà a acreditar coneixements de la llengua es-
trangera escollida per l’aspirant.

Consta de dues parts:

Primera part: consistirà a realitzar per escrit, en l’idio-
ma escollit per l’aspirant, una traducció directa sense
utilització del diccionari.

Segona part: consistirà a mantenir una conversa en
l’idioma escollit per l’aspirant amb la persona que el
Tribunal designi.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà
ser superior a 1 hora per a la primera part i a 15 minuts
per a la segona.

La qualificació d’aquesta prova de dues parts serà en-
tre 0 i 1 punt.

Apartat 2: coneixements d’informàtica de nivell d’usu-
ari.

De caràcter voluntari.

Només podran realitzar aquesta prova voluntària els
aspirants que ho hagin fet constar expressament en la
sol·licitud.

Consistirà en una demostració de coneixements de ni-
vell d’usuari d’aquelles eines informàtiques necessàries
per a una eficaç fiscalització i, en especial, dels progra-
mes Microsoft Word, Excel i Access.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà
ser superior a 1 hora.

La qualificació d’aquesta prova serà entre 0 i 1 punt.

6.2.2. En la Resolució per la qual es declari aprovada la
llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos establer-
ta en la base 4.3 s’anunciarà, amb una anticipació mí-
nima de tres dies hàbils, la data, l’hora i el lloc de rea-
lització de la primera prova. La data, l’hora i el lloc de
realització de les proves següents seran determinats pel
Tribunal de la convocatòria i se’n donarà publicitat jun-
tament amb els resultats de la prova respectivament
anterior, amb una anticipació mínima de tres dies hàbils
al de la realització de la següent prova.

6.2.3. L’ordre d’actuació dels aspirants que prenguin
part en aquest procés selectiu s’iniciarà per aquells el
primer cognom dels quals comenci per la lletra «Z»,
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d’acord amb el sorteig públic realitzat el 17 de desem-
bre de 2002 i publicat al DOGC núm. 3786, el dia
20.12.02, per a l’ingrés a la funció pública de la Gene-
ralitat de Catalunya.

6.2.4. Els aspirants que no compareguin a les proves i
exercicis el dia i hora assenyalats, llevat dels casos de-
gudament justificats i lliurement apreciats pel Tribunal
de la convocatòria, seran exclosos de l’oposició i, con-
següentment, del procés selectiu, i perdran tots els seus
drets en la convocatòria.

6.2.5. Les qualificacions de cada una de les proves es
faran públiques en els llocs de la seva realització, així
com a la seu del Tribunal, i es comunicaran a l’òrgan
convocant. Juntament amb les qualificacions, es farà
pública la llista dels aspirants que, pel fet d’haver supe-
rat la prova de la qual es publiquen les qualificacions,
poden realitzar la prova següent.

6.2.6. La qualificació de la fase d’oposició es determi-
narà sumant les puntuacions obtingudes en les proves
obligatòries i en la prova voluntària.

7. ASPIRANTS PROPOSATS

7.1. Finalitzades les proves, el Tribunal farà públics en
els llocs de realització de les proves, així com a la seu
del Tribunal, els resultats de la fase de concurs i de la
fase d’oposició. També farà pública en els llocs indicats
la llista dels aspirants que hagin superat el procés selec-
tiu, ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda, de
major a menor. Aquesta puntuació resulta de la suma
dels punts obtinguts en la fase de concurs i els obtinguts
en la fase d’oposició.

7.2. En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es
podrà aplicar per a superar les diferents proves de la
fase d’oposició.

7.3. En cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’es-
tablirà en favor de l’aspirant que hagi obtingut la pun-
tuació més alta en la fase d’oposició i, si persisteix
l’empat, en favor de l’aspirant que hagi obtingut la
millor qualificació en la prova dels exercicis escrits, i en
la dels supòsits pràctics, en cas de continuar l’empat. Si
l’empat persisteix encara, l’ordre s’establirà en favor de
l’aspirant de major edat.

7.4. El Tribunal comunicarà al síndic major la llista de
les persones que hagin superat el procés selectiu, fent
constar les qualificacions de cadascuna de les proves i
els punts de la fase de concurs. El síndic major, d’acord
amb la llista tramesa pel Tribunal i el nombre de places
convocades, requerirà per escrit els aspirants que
d’acord amb aquests paràmetres tinguin opció a ser
nomenats funcionaris, perquè aportin la documentació
que consta en la base 7.7.

7.5. Sense perjudici del que estableix la base 1.2, el sín-
dic major no podrà nomenar un nombre de funcionaris
que excedeixi el nombre de places que han estat objecte
de la convocatòria, i serà nul·la de ple dret qualsevol
resolució que ho contravingui.

7.6. Així mateix, una o més places podran ser declara-
des desertes pel fet que cap aspirant no hagi superat les
proves establertes.

7.7. Els aspirants als quals el síndic major hagi reque-
rit per presentar la documentació que s’esmenta segui-
dament, ho hauran de fer davant la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, dins el termini dels vint dies
naturals comptats a partir de l’endemà de la data de
recepció de la notificació:

a) Fotocòpia confrontada del número d’identificació
fiscal, quan aquest no consti en el document nacional
d’identitat o en el document oficial acreditatiu de la
personalitat.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació que acre-
diti la seva nacionalitat en el cas que els aspirants no
tinguin la nacionalitat espanyola.

c) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola
ni la dels altres estats membres de la Unió Europea ni
la dels estats als quals, en virtut de tractats internacio-
nals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espa-
nya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballa-
dors, i es trobin inclosos en algun dels supòsits de la
base 2.1.a), han de presentar la corresponent documen-
tació expedida per les autoritats competents que acre-
diti el vincle de parentiu amb el nacional d’un Estat
membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als descendents majors de vint-i-un anys, han
d’acreditar el fet de viure a càrrec d’un nacional d’un
Estat membre de la Unió Europea o dels estats als
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui apli-
cable la lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als cònjuges, han de presentar una declara-
ció jurada o promesa efectuada pel nacional de l’Estat
membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors, en la qual manifestin
fefaentment que no estan separats de dret del seu còn-
juge.

Tota la documentació que es presenti en llengua estran-
gera ha d’anar acompanyada de la corresponent traduc-
ció jurada.

d) Fotocòpies confrontades de la documentació acredi-
tativa, segons cada cas, dels requisits exigits en l’apartat
e) de la base 2.1. Si el títol no ha estat encara expedit,
cal presentar una fotocòpia confrontada del resguard
acreditatiu d’haver-ne satisfet els drets d’expedició. Si
el títol ha estat obtingut a l’estranger, caldrà adjuntar-
hi la corresponent homologació del Ministeri d’Educa-
ció, Cultura i Esport.

e) Declaració de no estar inhabilitat per a l’exercici de
les funcions públiques ni estar separat, mitjançant ex-
pedient disciplinari, del servei de qualsevol Administra-
ció pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola hauran d’acreditar, mitjançant declaració
jurada o promesa, que no es troben sotmesos a cap san-
ció disciplinària o condemna penal que impossibiliti, en
el seu Estat d’origen, l’accés a la funció pública.
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f) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap
malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el
desenvolupament de les tasques pròpies de les places a
cobrir, expedit dins els tres mesos anteriors a la seva
presentació. Queden exempts d’aportar aquest certifi-
cat els aspirants proposats que tinguin la condició legal
de disminuït i hagin aportat prèviament el dictamen que
preveu la base 3.4.c).

g) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits
d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent, o
declaració que se sol·licitarà l’autorització de compati-
bilitat, o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibi-
litats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.

7.8. Els aspirants requerits pel síndic major per a apor-
tar la documentació que tinguin la condició de funcio-
nari d’alguna Administració pública estan exempts
d’aportar els documents a què es refereix la base 7.7
que ja els hagin estat exigits per a accedir a la funció
pública, sempre que aportin un certificat, expedit per
l’òrgan competent, que ho acrediti, amb indicació tam-
bé del nombre de triennis, import i data de compliment.

7.9. Els aspirants que no presentin la documentació
requerida, llevat dels casos de força major que seran
degudament comprovats per l’òrgan convocant, i els
que no compleixin les condicions i els requisits exigits,
no podran ser nomenats funcionaris i quedaran anul·la-
des les seves actuacions, sens perjudici de la responsa-
bilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.
En aquest cas, el síndic major en resoldrà la substitució
per l’aspirant que segueixi en puntuació en la llista del
Tribunal que s’esmenta en la base 7.1, al qual es noti-
ficarà aquest fet i serà requerit perquè presenti la docu-
mentació exigida.

8. ASSIGNACIÓ DE DESTINACIONS

Un cop verificat que els aspirants han presentat la do-
cumentació indicada i reuneixen els requisits i condici-
ons requerits, es procedirà a l’adjudicació dels llocs de
treball vacants, d’acord amb la sol·licitud dels aspirants
i tenint present que tindran preferència els que hagin
tret una puntuació més alta en el procés de selecció. No
obstant això, optaran en primer lloc a les places els as-
pirants que hi accedeixin pel torn de promoció interna,
i posteriorment els del torn lliure.

9. NOMENAMENT DE FUNCIONARIS

9.1. El síndic major de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya nomenarà funcionaris en el lloc obtingut,
mitjançant una resolució que es publicarà en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya, els aspirants propo-
sats pel Tribunal, que hagin aportat dins el termini pre-
vist la documentació requerida i acreditin reunir les
condicions exigides. Així mateix, el secretari general de
la Sindicatura de Comptes de Catalunya notificarà el
nomenament a cada persona interessada, amb indicació
del lloc adjudicat.

9.2. La destinació obtinguda tindrà caràcter definitiu.

10. PRESA DE POSSESSIÓ

10.1. Els aspirants nomenats funcionaris disposaran de
trenta dies hàbils per prendre possessió del lloc obtin-
gut, comptats a partir de l’endemà de la data de la re-
cepció de la notificació.

10.2. Si la persona nomenada no pren possessió del seu
lloc de treball en el termini establert, el síndic major en
resoldrà la substitució per l’aspirant que segueixi en
puntuació en la llista del Tribunal que s’esmenta en la
base 7.1, al qual es notificarà aquest fet i se’l requeri-
rà perquè presenti la documentació exigida. Aquesta
destinació obtinguda tindrà caràcter provisional, amb
l’obligació de participar, una vegada hagi pres posses-
sió, en les successives convocatòries de provisió de pla-
ces del seu grup i categoria de la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya fins que obtingui destinació definitiva.

11. RÈGIM D’IMPUGNACIONS I AL·LEGACIONS

11.1. Contra les resolucions definitives de l’òrgan con-
vocant, els interessats poden interposar recurs potesta-
tiu de reposició davant el síndic major de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya en el termini d’un mes comp-
tat a partir de l’endemà de la seva publicació en l’últim
diari oficial (BOPC o DOGC) en què aquestes resolu-
cions s’hagin publicat, de conformitat amb el que pre-
veuen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu comú.
També poden interposar recurs contenciós administra-
tiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’en-
demà de la seva publicació en l’últim diari oficial
(BOPC o DOGC) en què aquestes resolucions s’hagin
publicat, davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contencio-
sa administrativa. Igualment, els interessats poden in-
terposar qualsevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

11.2. Contra els actes de tràmit del Tribunal que decidei-
xin directament o indirectament el fons de l’assumpte,
determinin la impossibilitat de continuar en el procés
selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a
drets o interessos legítims, els interessats poden inter-
posar recurs d’alçada davant el síndic major, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publi-
cació al tauler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, (c. Jaume I, 2-4, 08002 Barcelona) o de
la seva notificació.

11.3. Contra els actes de tràmit del Tribunal no inclo-
sos en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés
selectiu, podran formular totes les al·legacions que con-
siderin pertinents a partir de la seva notificació o de fer-
se públics als taulers d’anuncis els esmentats actes de
tràmit.

11.4. D’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i
l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la
interposició dels recursos contenciosos administratius
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que s’hagi de notificar als interessats es podrà notificar
mitjançant la seva publicació en el DOGC i exposició
al tauler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.

ANNEX 1

PART GENERAL DEL TEMARI PER A LES PRO-
VES D’ACCÉS A LES PLACES D’AUDITOR/A

I. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I AD-
MINISTRATIVA DE L’ESTAT

Tema 1

La Constitució espanyola de 1978: estructura, caracte-
rístiques, contingut i principis constitucionals. Els drets
fonamentals i les llibertats públiques. Aspectes econò-
mics de la Constitució.

Tema 2

Institucions constitucionals. Principals institucions
constitucionals: la Corona, les Corts Generals, el Go-
vern. Relacions del Govern amb les Corts Generals.
L’organització judicial espanyola. El Consell General
del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Su-
prem. El Tribunal Constitucional. El recurs d’inconsti-
tucionalitat. El recurs d’empara. Conflicte de compe-
tències. El Defensor del Poble. El Consell d’Estat.

Tema 3

El Tribunal de Comptes. Competències i funcions: la
funció fiscalitzadora i la funció d’enjudiciament de res-
ponsabilitats comptables. Òrgans del Tribunal.

Tema 4

La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor
del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques.
Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’harmonització.

Tema 5

L’Administració pública. Concepte, principis constitu-
cionals informadors. Òrgans superiors de l’Administra-
ció civil de l’Estat. Òrgans perifèrics de l’Administració
civil de l’Estat. L’Administració institucional: les cor-
poracions de dret públic, els organismes autònoms i les
empreses públiques.

Tema 6

Les comunitats autònomes. Els estatuts d’autonomia:
naturalesa i tipologia. Les vies d’accés a l’autono-
mia. L’organització de les comunitats autònomes. La
delimitació de competències entre l’Estat i les comuni-
tats autònomes en la Constitució i en els estatuts d’au-
tonomia. Les potestats legislatives de les comunitats au-
tònomes. Transferència de funcions i de serveis de
l’Estat a les comunitats autònomes. Relacions entre
l’Estat i les comunitats autònomes. La coordinació i el

control sobre l’activitat de les comunitats autònomes.
El finançament de les comunitats autònomes. Principis
constitucionals.

Tema 7

L’Administració local. Ens que la integren. Regulació
constitucional. Règim jurídic. Els municipis. Els òrgans
de representació política i la seva designació. Línies
generals d’organització i competències municipals.
Règims municipals especials. Les comarques: règim
jurídic i competències. Les províncies: règim jurídic i
competències. Altres entitats locals.

II. L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL DE CATA-
LUNYA

Tema 8

Les institucions de la Catalunya medieval i moderna.
L’origen de la Generalitat de Catalunya.

Tema 9

Catalunya dins l’Estat espanyol. El Decret de Nova
Planta. La Mancomunitat de Catalunya. La Constitució
espanyola de 1931. La Generalitat a la II República
(1931-1939). Els estatuts d’autonomia de 1931 i 1932.
Catalunya sense govern propi (1939-1975). La implan-
tació de l’Administració central a Catalunya.

Tema 10

Perspectiva històrica de les institucions fiscalitzadores
de Catalunya. El ius commune i l’obligació de retre
comptes. El Mestre Racional. Els oïdors de comptes; la
fiscalització estamental.

Tema 11

El restabliment de la Generalitat. L’Estatut d’autono-
mia de Catalunya de 1979: contingut bàsic i principis
fonamentals. Contingut del títol preliminar. Els proce-
diments de reforma. Catalunya com a nacionalitat.
L’idioma. El veïnatge administratiu.

Tema 12

El president de la Generalitat: elecció, cessament i fun-
cions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i
funcionament.

Tema 13

Competències de la Generalitat de Catalunya: compe-
tències exclusives, concurrents i executives. Competèn-
cies plenes i de desenvolupament.

Tema 14

L’organització administrativa de la Generalitat de Ca-
talunya. Els òrgans superiors, centrals i territorials de
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l’Administració de la Generalitat. Els òrgans actius. Els
òrgans consultius. Les auditories administratives.

Tema 15

L’Administració institucional de la Generalitat: tipolo-
gia i règim jurídic.

Tema 16

El Parlament de Catalunya: règim jurídic, funciona-
ment i atribucions. Relacions entre el president de la
Generalitat, el Govern i el Parlament.

Tema 17

Òrgans institucionals de la Generalitat: el Síndic de
Greuges, el Consell Consultiu.

Tema 18

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Relaci-
ons entre el poder judicial i l’organització territorial de
l’Estat introduïda per la Constitució. Competències de
la Generalitat de Catalunya.

III. LA SINDICATURA DE COMPTES

Tema 19

Règim jurídic de la Sindicatura de Comptes. Compe-
tències i àmbit d’actuació. Òrgans que la componen.
Consideracions sobre la col·legialitat del Ple. Els mem-
bres de la Sindicatura de Comptes. Règim jurídic del
personal de la Sindicatura de Comptes.

Tema 20

Relacions entre la Sindicatura de Comptes i el Parla-
ment de Catalunya. Tramitació parlamentària dels in-
formes de la Sindicatura de Comptes.

IV. L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

Tema 21

L’Administració pública: concepte i principis. L’Admi-
nistració i el dret administratiu. El principi de legalitat
i l’activitat discrecional de l’Administració. Control de
la discrecionalitat. La desviació de poder.

Tema 22

Les fonts del dret administratiu. Jerarquia de les fonts.
La Constitució. Les lleis: concepte, lleis orgàniques,
lleis ordinàries, decrets-llei i decrets legislatius. Els
tractats internacionals. El reglament. Classes de regla-
ments. Fonaments i límits de la potestat reglamentària.
Els principis generals del dret. La jurisprudència.

Tema 23

La relació juridicoadministrativa: subjectes. Personali-
tat jurídica de les administracions públiques i dels seus
organismes dependents. El ciutadà com a titular de
drets enfront de l’Administració. Els drets públics sub-
jectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i ca-
pacitat d’obrar en el dret administratiu.

Tema 24

L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de
l’acte administratiu: la motivació i la forma. La qüestió
dels actes polítics o de govern. El silenci administratiu.
L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals.
Executivitat de l’acte administratiu. Notificació i publi-
cació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul·la-
bles. Convalidació i revocació dels actes administrati-
us.

Tema 25

El procediment administratiu: concepte i naturalesa. El
procediment administratiu com a garantia. El procedi-
ment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit
d’aplicació i principis. El procediment administratiu
derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de
Catalunya. Les fases del procediment administratiu:
iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els termi-
nis administratius. Els procediments especials. La uti-
lització de mitjans tècnics en el procediment adminis-
tratiu.

Tema 26

Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici.
Els recursos administratius: concepte, naturalesa jurídi-
ca i classes. Elements subjectius i objectius. El proce-
diment en via de recurs. Recursos en via administrati-
va: recurs d’alçada, recurs potestatiu de reposició i
recurs extraordinari de revisió. Les reclamacions prèvi-
es a l’exercici de les accions judicials.

Tema 27

La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte i
naturalesa. El recurs contenciós administratiu. Actes
impugnables. Procediment general. Recursos de súpli-
ca, d’apel·lació i de revisió. Execució de sentències.
Recurs contenciós especial dels drets i les llibertats
fonamentals.

Tema 28

La contractació en l’àmbit del sector públic (I). La con-
tractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del
dret comunitari europeu. Els contractes administratius:
règim jurídic, naturalesa, classes i elements. La forma-
ció de la voluntat de l’Administració.
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Tema 29

La contractació en l’àmbit del sector públic (II). La
selecció del contractista. Contingut i efectes dels con-
tractes administratius. L’extinció dels contractes admi-
nistratius: el compliment i la resolució.

Tema 30

La concessió administrativa. El fons de reversió. La
seva relació amb el valor comptable de l’actiu reversi-
ble i les amortitzacions.

Tema 31

Cessió del dret d’ús d’actius d’un ens públic a un altre
ens públic dependent (organisme autònom, societat
mercantil). Configuració jurídica. Obligacions de l’un
i l’altre sobre el bé cedit.

Tema 32

L’expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i
objecte. El contingut de l’expropiació. L’exercici de la
potestat expropiadora. Els procediments expropiatoris.
Reversió dels béns expropiats.

Tema 33

L’actuació administrativa (I). La classificació tradicio-
nal de les formes d’acció administrativa: policia, fo-
ment i servei públic. La potestat sancionadora adminis-
trativa. El foment: manifestacions més importants de
l’acció administrativa de foment. El crèdit oficial com
a activitat administrativa de foment.

Tema 34

L’actuació administrativa (II). L’activitat administrati-
va de servei públic. Formes de gestió dels serveis pú-
blics: formes directes i formes indirectes. Tipologia i
règim jurídic. Privatització dels serveis públics: con-
cepte i límits.

Tema 35

L’organització administrativa: principis. L’òrgan admi-
nistratiu: concepte, elements, i naturalesa. Classes d’òr-
gans. Els òrgans col·legiats. La competència administra-
tiva: concepte, naturalesa, classes, criteris de delimitació
i formes d’atribució. Les relacions interorgàniques:
coordinació i jerarquia. Desconcentració. Descentralit-
zació. La delegació de funcions, l’avocació i la substi-
tució.

Tema 36

El patrimoni del sector públic. Domini públic i privat.
Naturalesa, ús i aprofitament del domini públic. El pa-
trimoni de la Generalitat. Adquisició, gestió, alienació
i cessió. Utilització i aprofitament. Protecció i defensa.
El patrimoni de les corporacions locals, particularitats.

Tema 37

La responsabilitat patrimonial de l’Administració. Pres-
supòsits. Règim jurídic. L’acció de responsabilitat. La
responsabilitat de les autoritats i del personal al servei
de les administracions públiques.

V. GESTIÓ DE PERSONAL

Tema 38

El règim jurídic de la Funció pública espanyola. Les
bases del règim estatutari dels funcionaris públics: marc
jurídic. El personal al servei de les administracions
públiques.

Tema 39

La Funció pública de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya: regulació. El Conveni col·lectiu únic del
personal laboral de la Generalitat de Catalunya. La
Funció pública de l’Administració local: règim jurídic.

Tema 40

La planificació dels recursos humans a les administra-
cions públiques. La selecció de personal en l’Adminis-
tració pública. L’oferta d’ocupació pública. Els plans
d’ocupació. L’accés a la Funció pública de les persones
amb nacionalitat dels estats membres de la Unió Euro-
pea.

Tema 41

La carrera professional a l’Administració pública. La
provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. La pro-
moció professional. El grau personal. Pèrdua de la condi-
ció de funcionari.

Tema 42

Les relacions de llocs de treball. Els sistemes de retri-
bució a l’Administració pública. Conceptes retributius.

Tema 43

La situació dels funcionaris. Règim jurídic, supòsits i
efectes. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim
d’incompatibilitats del personal al servei de les admi-
nistracions públiques. Responsabilitat civil, penal i
administrativa dels funcionaris públics. Règim discipli-
nari.

Tema 44

El dret del treball. Principis fonamentals que l’inspiren.
Fonts del dret del treball. L’Estatut dels treballadors:
estructura i contingut bàsics. Negociació laboral, con-
flictes i convenis col·lectius. La voluntat de les parts.
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Tema 45

El personal laboral al servei de les administracions
públiques. Selecció. Drets i deures. El contracte de tre-
ball: concepte, naturalesa, subjectes, forma, contingut
i règim jurídic. Modificació, suspensió i extinció del
contracte de treball. Modalitats del contracte de treball.

Tema 46

Les relacions laborals. Sistemes de representació i par-
ticipació en l’Administració pública. Els pactes i els
acords amb les organitzacions sindicals.

Tema 47

La Seguretat Social del personal al servei de l’Adminis-
tració: règim general. Règim especial de classes passi-
ves. Els drets passius. El sistema espanyol de la Segu-
retat Social. Règim jurídic general. La Llei de bases.
Principis informadors. El text refós de la Llei general
de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació
i cotització. Acció protectora: contingències i prestaci-
ons. Drets passius.

VI. DRET FINANCER

Tema 48

El pressupost de la Generalitat de Catalunya: règim
jurídic, estructura. Cicle pressupostari. Els crèdits pres-
supostaris i les seves modificacions. Execució del pres-
supost. El control de la gestió pressupostària: control
intern i control extern. Responsabilitats derivades de la
gestió pressupostària.

Tema 49

El pressupost de les entitats locals: règim jurídic, es-
tructura. Cicle pressupostari. Els crèdits pressupostaris
i les seves modificacions. Execució del pressupost. El
control de la gestió pressupostària: control intern i con-
trol extern. Responsabilitats derivades de la gestió pres-
supostària.

Tema 50

El dret tributari: concepte i contingut. Les fonts del dret
tributari. Els principis de l’ordenament tributari espa-
nyol.

Tema 51

Els tributs: concepte, naturalesa, classes i elements. El
fet imposable: concepte, classes i subjectes.

Tema 52

Recursos econòmics de la Generalitat de Catalunya:
règim jurídic, tipologia. Òrgans responsables de la seva
gestió.

Tema 53

Recursos econòmics de les entitats locals: règim jurí-
dic, tipologia. Òrgans responsables de la seva gestió.

VII. DRET COMUNITARI

Tema 54

Configuració de la Unió Europea. Els tractats origina-
ris i de modificació. Objectius de la Unió Europea.
Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments.
Les directives. Aplicació i eficàcia.

Tema 55

Els fonaments i objectius de la Comunitat Europea. La
Unió Econòmica i Monetària. Les llibertats bàsiques
comunitàries. Lliure circulació de mercaderies. Lliure
circulació de persones i serveis. Lliure circulació de
treballadors. Lliure circulació de capitals. El dret d’es-
tabliment i la lliure prestació de serveis.

Tema 56

Les institucions de la Unió Europea: el Consell, la Co-
missió, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia, el
Tribunal de Comptes Europeu. Altres institucions: el
Consell d’Europa, el Comitè de les Regions, el Comi-
tè Econòmic i Social.

Tema 57

Característiques de la relació entre el dret comunitari i
l’ordenament jurídic dels estats membres. La participa-
ció de les comunitats autònomes en l’aplicació del dret
comunitari europeu.

Tema 58

Mitjans financers i personals de les comunitats europe-
es. La Funció pública comunitària. El pressupost de les
comunitats europees.

Tema 59

Els fons de la Unió Europea.

VIII. ESTRUCTURA ECONÒMICA I SOCIAL

Tema 60

El model econòmic espanyol. Línies generals de la
política econòmica actual. Implicació en la política
econòmica europea.

Tema 61

El sector primari a Catalunya: macromagnituds princi-
pals, situació actual, problemes tècnics i socials. El sec-
tor industrial a Catalunya: macromagnituds principals,
situació actual, crisi i reconversió industrial.
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Tema 62

El sector serveis a Catalunya: macromagnituds princi-
pals, distribució per branques productives, situació ac-
tual.

Tema 63

Estructura social actual d’Espanya i de Catalunya: can-
vis i tendències demogràfiques. Estratificació social.
Moviments naturals. Migracions.

Tema 64

La renda nacional a l’Estat espanyol: evolució i distri-
bució actual, especial referència a Catalunya. El mercat
de treball a Espanya i a Catalunya. Població activa,
ocupació i atur.

IX. SISTEMES D’INFORMACIÓ

Tema 65

Sistemes d’informació per a la direcció i la gestió. Les
organitzacions basades en la informació: concepte,
components i funcionament general d’un sistema infor-
màtic.

Tema 66

El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter
personal: regulació estatal, regulació de la Generalitat
de Catalunya.

X. ORGANITZACIÓ

Tema 67

Disseny i execució de les polítiques públiques. Teories
de la decisió. La direcció per objectius. Tècniques bà-
siques de control de projectes.

Tema 68

Els processos de modernització en les administracions
públiques. La crisi del model burocràtic. La cultura
administrativa i la gestió del canvi.

ANNEX 2

PART ESPECÍFICA DEL TEMARI PER A LES PRO-
VES D’ACCÉS A LES PLACES D’AUDITOR/A

I. DRET MERCANTIL

Tema 1

El dret mercantil. Les fonts del dret mercantil. Actes de
comerç. El comerciant. El comerciant individual.

Tema 2

L’empresa mercantil. El finançament de l’empresa.
El Pla financer de l’empresa. La comptabilitat mer-

cantil. La publicitat en el dret mercantil: el Registre
Mercantil.

Tema 3

Les societats mercantils. La societat col·lectiva. La so-
cietat comanditària: modalitats. La societat de respon-
sabilitat limitada. Les societats unipersonals.

Tema 4

La societat anònima (I). Concepte, constitució i inscrip-
ció. Òrgans de la societat. Impugnació d’acords i res-
ponsabilitat dels administradors. Les accions: classes i
règim jurídic.

Tema 5

La societat anònima (II). Augment i reducció de capi-
tal. Modificació dels estatuts. Els comptes anuals. Les
obligacions.

Tema 6

La societat anònima (III). Transformació de la societat
anònima. Fusió i escissió. Dissolució i liquidació.

Tema 7

Unions d’empreses. Unions temporals d’empreses.
Agrupacions d’interès econòmic.

Tema 8

Els títols valors: idees generals i classificació. La lletra
de canvi. L’endossament: provisió de fons, acceptació,
aval, protest i pagament. El xec i la lliurança.

Tema 9

Obligacions mercantils i contractes mercantils. El con-
tracte de compte corrent. El contracte de compravenda.

Tema 10

La suspensió de pagaments: supòsits i efectes. La mas-
sa i els òrgans de la suspensió de pagaments. El conve-
ni. La fallida: supòsits, classes i efectes. La massa i els
òrgans de la fallida. Operacions i resolucions de la fa-
llida.

II. DRET FINANCER

Tema 11

La Hisenda pública. La Hisenda pública en la Consti-
tució. Drets i obligacions que la integren. Competència
normativa en Hisenda pública.
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Tema 12

Els ingressos del sector públic. Els tributs. Productes
del patrimoni. Altres ingressos.

Tema 13

El dèficit públic. Elements que l’integren. El dèficit
pressupostari i els seus límits legals.

Tema 14

El finançament de les comunitats autònomes. Règim
foral. Règim comú. La Llei orgànica de finançament de
les comunitats autònomes (LOFCA). La Hisenda de la
Generalitat en l’Estatut d’autonomia.

Tema 15

La gestió dels tributs: procediment, òrgans de recapta-
ció, la inspecció. La revisió en via administrativa.

Tema 16

L’impost sobre la renda de les persones físiques. Fet
imposable, subjecte passiu, base imposable i deute tri-
butari. L’impost sobre el patrimoni de les persones fí-
siques. Fet imposable, subjecte passiu i deute tributari.
Bases imposable i liquidable.

Tema 17

L’impost sobre societats. Fet imposable, subjectes pas-
sius, base imposable. Valoració d’ingressos i pèrdues.
El deute tributari. Règim de transparència fiscal. Regu-
larització de balanços.

Tema 18

L’impost sobre successions i donacions. Fet imposable,
subjecte passiu, base imposable i deute tributari.

Tema 19

L’impost sobre el valor afegit (IVA). Fet imposable.
Operacions no subjectes, subjecte passiu i base impo-
sable. L’IVA en l’Administració.

Tema 20

L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats. Transmissions patrimonials onero-
ses: fet imposable, subjecte passiu, base imposable,
deute tributari. Operacions societàries: fet imposable,
subjecte passiu, base imposable i deute tributari. Actes
jurídics documentats: tributació. Exacció de l’impost.

Tema 21

La tributació sobre el joc i sobre l’ aigua, sistema actual
i perspectiva històrica recent. Altres tributs de la Gene-
ralitat.

Tema 22

Les taxes fiscals. La Llei de taxes i preus públics de la
Generalitat. Procediment de liquidació i recaptació.

Tema 23

Les hisendes locals. Els impostos municipals potesta-
tius i els obligatoris. Taxes i contribucions especials.
Recàrrecs i participacions en els tributs de l’Estat.

Tema 24

Les diferents tècniques pressupostàries. Pressupost
administratiu, funcional, de caixa, d’execució. Pressu-
post per programes i pressupost base zero. Situació
actual i perspectives.

Tema 25

El deute públic de la Generalitat. Endeutament a llarg
i curt termini. Autorització. Formalització. Conversió.
Modalitats. Endeutament d’organismes autònoms i
empreses públiques. Límit de l’endeutament.

Tema 26

El control intern de l’activitat econòmica i financera del
sector públic (I). Conceptes generals. Règim jurídic.
Control de legalitat, d’eficàcia, d’eficiència i d’econo-
mia. Control previ i control per auditories.

Tema 27

El control intern de l’activitat econòmica i financera del
sector públic (II). El control financer ordinari i perma-
nent. El control de programes pressupostaris. El control
de sistemes i procediments.

Tema 28

La responsabilitat comptable (I). Concepte i règim ju-
rídic. El caràcter objectiu de la responsabilitat compta-
ble. La prescripció.

Tema 29

La responsabilitat comptable (II). Supòsits bàsics de
responsabilitat comptable: descoberts comptables,
malversacions i altres supòsits. Compatibilitat amb al-
tres tipus de responsabilitats. Els subjectes dels proce-
diments de responsabilitat comptable.

Tema 30

La responsabilitat comptable (III). Vies per a l’exigèn-
cia de responsabilitats comptables. Òrgans de la juris-
dicció comptable. Els procediments per a exigir la res-
ponsabilitat comptable.
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III. ECONOMIA GENERAL, ECONOMIA DE L’EMPRESA I ES-
TADÍSTICA

Tema 31

L’activitat del sector públic sobre la demanda global i
el creixement. El finançament de les despeses. Despe-
ses, impostos i creixement econòmic.

Tema 32

La renda nacional d’Espanya i de Catalunya. Evolució
i distribució actuals. La balança de pagaments.

Tema 33

L’estructura institucional del sistema financer espanyol
(I). Mercats i intermediaris. Els ministeris d’Economia
i d’Hisenda. L’Institut de Crèdit Oficial.

Tema 34

L’estructura institucional del sistema financer espanyol
(II). El Banc d’Espanya. La banca privada i pública.
Coeficients obligatoris bancaris. Les caixes d’estalvi.

Tema 35

La Unió Econòmica i Monetària Europea. El Banc
Central Europeu. La moneda única.

Tema 36

L’estructura economicofinancera de l’empresa. Les
fonts de finançament de l’empresa. Equilibri entre in-
versions i finançament. El concepte de fons de rotació.

Tema 37

El finançament intern o autofinançament. L’amortitza-
ció: causes de la depreciació. La funció financera de les
amortitzacions. Mètodes d’amortització. El cost de
l’autofinançament per a l’empresa.

Tema 38

El finançament extern de l’empresa (I). Mercat primari
i secundari de valors. L’emissió de valors. El dret de
subscripció. Valoració d’accions i obligacions.

Tema 39

El finançament extern de l’empresa (II). El crèdit a
llarg, mitjà i curt termini. L’endeutament permanent.
Contractes de lísing, facturatge, rènting.

Tema 40

La valoració externa de l’empresa. Principis bàsics.
Valor matemàtic o comptable, valor de liquidació, va-
lor de reposició, valor substancial, valor borsari i valor

de rendiment de l’empresa. El concepte de goodwill.
Mètodes per a determinar el valor global de l’empresa.

Tema 41

Control d’inventaris: concepte i classes d’inventaris.
L’administració d’inventaris. Determinació d’existèn-
cies òptimes. Càlcul de l’estoc de seguretat.

Tema 42

L’empresa pública: concepte. Objectius de l’empresa
pública. Característiques fonamentals de la seva gestió.

Tema 43

El finançament de l’empresa pública. Metodologia. Les
fonts de finançament extern. L’estructura financera.

Tema 44

Estadística (I). Estadística descriptiva i estadística in-
ductiva. Anàlisis temporal i atemporal. La distribució
de freqüències.

Tema 45

Estadística (II). Valors representatius d’una distribució
unidimensional: la mitjana aritmètica, la moda, la me-
diana. Mesures de dispersió d’una distribució unidi-
mensional: rang, variància i desviació típica.

Tema 46

Estadística (III). Concepte de probabilitat. Probabilitat
condicionada. Variable aleatòria. Mostreig: avantatges
i inconvenients. Tipus de mostreig. El mostreig per
unitats monetàries (MUS).

IV. COMPTABILITAT

Tema 47

La normalització comptable internacional: situació ac-
tual. Principals organitzacions internacionals emissores
de normes comptables. La normalització comptable a
Espanya.

Tema 48

El Pla general de comptabilitat empresarial: concepte i
estructura. Els comptes anuals: balanç, compte de pèr-
dues i guanys i memòria. El quadre de finançament.

Tema 49

Els principis comptables. La imatge fidel. Les normes
de valoració: els mètodes admesos de valoració i els
seus principis inspiradors. Les correccions valoratives.
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Tema 50

L’amortització o depreciació, concepte comptable. Els
mètodes d’amortització d’acord amb el Pla general de
comptabilitat. Vessant fiscal de l’amortització.

Tema 51

Comptabilització de l’endeutament a llarg i mitjà termi-
ni. Comptabilització d’altres formes de finançament: el
lísing, el facturatge i l’emissió de valors.

Tema 52

L’anàlisi dels estats financers (I). Anàlisi de l’estructura
patrimonial. Anàlisi de l’actiu circulant. El fons de
maniobra. L’estat d’origen i aplicació de fons.

Tema 53

L’anàlisi dels estats financers (II). Anàlisi del compte de
pèrdues i guanys. Càlcul del punt d’equilibri. Anàlisi de
la rendibilitat.

Tema 54

Comptabilitat de costos. Concepte i objectius. Elements
integrants del cost: costos fixos i variables.

Tema 55

Els centres de cost. Els mètodes d’assignació de costos:
cost total, cost directe i cost de les activitats (ABC).

Tema 56

La publicitat legal mercantil. El Registre Mercantil:
organització i funcionament. Actes inscrivibles. Princi-
pis bàsics de la publicitat registral.

V. COMPTABILITAT PÚBLICA

Tema 57

La comptabilitat pública tradicional. La situació actu-
al de la comptabilitat pública. Resultats comptable i
pressupostari, diferències.

Tema 58

Els pressupostos generals de les administracions públi-
ques: concepte, principis que regeixen la seva formació,
estructura.

Tema 59

Modificacions pressupostàries. Execució de l’estat de
despeses del pressupost: les seves fases. Execució de
l’estat d’ingressos.

Tema 60

El Pla general de comptabilitat pública de l’Estat. El
Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat
de Catalunya. Contingut i diferències significatives
entre ambdós plans. Principis comptables i normes de
valoració.

Tema 61

El Compte general de la Generalitat de Catalunya: con-
tingut. Formació, retiment i tramitació.

Tema 62

La comptabilitat de les entitats autònomes i de les em-
preses públiques de la Generalitat. Normes comptables
aplicables.

Tema 63

L’empresa pública catalana, la seva llei reguladora,
característiques generals i règim comptable. Altres for-
mes d’organització pública: els consorcis i les agènci-
es.

Tema 64

La comptabilitat de les corporacions locals. La Instruc-
ció de comptabilitat per a l’Administració local de
1990: contingut i estructura. Principals diferències amb
el Pla general de comptabilitat pública de 1994. Prin-
cipis comptables i normes de valoració.

Tema 65

Els estats comptables de les corporacions locals. Les
operacions de tancament d’exercici. El Compte gene-
ral de les entitats locals: comptes que l’integren. El ro-
manent de tresoreria: contingut i significat. Les despe-
ses amb finançament afectat. La comptabilitat financera
de l’empresa pública local: principis comptables i nor-
mativa aplicable.

Tema 66

Tractament comptable de la concessió administrativa i
del fons de reversió en relació amb el valor comptable
final dels actius reversibles.

Tema 67

Tractament comptable del dret d’ús d’actius per part de
l’ens cedent i per part de l’ens receptor. Tractament
comptable de les amortitzacions d’aquest ens.

Tema 68

Els destinataris de la informació comptable pública. El
contingut i la finalitat de la informació comptable pú-
blica. La publicitat de la informació.
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VI. AUDITORIA I FISCALITZACIÓ

Tema 69

Els organismes nacionals i internacionals que elaboren
i emeten normes i procediments d’auditoria.

Tema 70

La Llei d’auditoria de comptes: característiques essen-
cials. L’ICAC (Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes): normativa reguladora, organització i funci-
onament. Valor jurídic i tècnic de les resolucions de
l’ICAC.

Tema 71

L’auditoria financera: concepte i objectius. Les normes
tècniques de l’auditoria: tipus i contingut.

Tema 72

L’ètica professional de l’auditor; la seva responsabili-
tat. Pronunciaments de l’ICAC i de l’IFAC (Interna-
tional Federation of Accountants).

Tema 73

Planificació inicial de l’auditoria. Anàlisi del risc d’au-
ditoria. El risc inherent, el risc de control i el risc de
detecció.

Tema 74

La materialitat o importància relativa. Els programes de
treball. Supervisió i control del treball realitzat.

Tema 75

L’evidència en l’auditoria: naturalesa, finalitat i classes.
Obtenció i avaluació.

Tema 76

Els papers de treball: finalitat i tipus. Organització i
arxiu. Índex i referenciació. Propietat, custodia i con-
servació.

Tema 77

Les proves en l’auditoria. Concepte i finalitat. Les pro-
ves d’acompliment. Les proves substantives.

Tema 78

El control intern: concepte. Descripció del sistema de
control intern. Verificació i avaluació del control intern.

Tema 79

Auditoria de l’immobilitzat. Objectius, control intern i
procediments.

Tema 80

Auditoria d’existències. Objectius, control intern i pro-
cediments.

Tema 81

Auditoria de comptes a cobrar. Objectius, control intern
i procediments.

Tema 82

Auditoria de tresoreria. Objectius, control intern i pro-
cediments.

Tema 83

Auditoria dels recursos propis i passius financers. Ob-
jectius, control intern i procediments.

Tema 84

Auditoria dels comptes a pagar. Objectius, control in-
tern i procediments.

Tema 85

Auditoria de compres i despeses. Objectius, control
intern i procediments.

Tema 86

Auditoria de vendes i ingressos. Objectius, control in-
tern i procediments.

Tema 87

Auditoria de provisions i contingències. Objectius, con-
trol intern i procediments.

Tema 88

Auditoria d’ingressos a distribuir en diversos exercicis
i d’ajustaments per periodificació. Objectius, control
intern i procediments.

Tema 89

Auditoria de fets posteriors. Objectius, control intern i
procediments.

Tema 90

L’informe d’auditoria. Tipus d’informes. La carta de
manifestacions. L’opinió de l’auditor; fets i circumstàn-
cies que l’afecten. Estructura dels informes. L’obliga-
ció de comunicar les debilitats del control intern.
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Tema 91

L’auditoria del sector públic: concepte i objectiu. Fis-
calització enfront d’auditoria. El control extern del sec-
tor públic. El sistema de control extern del sector públic
a Catalunya. Òrgans fiscalitzadors de l’Administració
perifèrica, autonòmica i local.

Tema 92

Principis i normes de fiscalització; el model dels òrgans
de control extern de les comunitats autònomes
(OCEX). Organismes emissors de normes d’auditoria
del sector públic.

Tema 93

La fiscalització del sector públic en la legislació esta-
tal i autonòmica.

Tema 94

Tipus de fiscalitzacions. Informes especials i revisions
limitades. Auditories horitzontals i auditories verticals.

Tema 95

La fiscalització de l’execució dels pressupostos. Objec-
tius i procediments.

Tema 96

La fiscalització dels recursos humans. Objectius, con-
trol intern i procediments.

Tema 97

La fiscalització de la contractació administrativa. Ob-
jectius, control intern i procediments.

Tema 98

La fiscalització de les inversions públiques. Objectius,
control intern i procediments.

Tema 99

Béns cedits i adscrits, problemàtica que presenta la seva
fiscalització. Les possibles solucions.

Tema 100

La fiscalització de les subvencions de capital i corrents.
Objectius, control intern i procediments.

Tema 101

La importància relativa en la fiscalització del sector
públic: problemes que planteja.

Tema 102

L’avaluació del control intern; la funció interventora
com a element bàsic de control. El control financer.

Tema 103

Informàtica i auditoria. L’ordinador en la realització de
l’auditoria. Auditoria informàtica: definició, objectius.
Metodologia i fases de l’auditoria informàtica.

Tema 104

El contingut dels informes de fiscalització de la regu-
laritat. Destinataris. Contingut mínim.

Tema 105

Els informes de la Sindicatura de Comptes: principals
característiques. Els informes sobre el Compte general
de la Generalitat i el Compte general de les corporaci-
ons locals. Altres informes anuals obligatoris. Informes
fets a petició del Parlament. Les actuacions d’ofici.

Tema 106

L’opinió en les auditories de regularitat. Recomanaci-
ons. Esdeveniments posteriors a la data d’acabament
dels treballs d’auditoria. La publicitat dels informes de
fiscalització.

Tema 107

El frau. Diferències entre error, irregularitat, abús i frau.
Classes de frau per raó de l’objecte. Apropiació inde-
guda, dol, frau de llei, malbaratament de fons públics,
robatori, furt, frau de creditors, frau laboral.

Tema 108

Classes de frau per raó del subjecte: frau de funciona-
ris, frau contra tercers, frau extern, confabulació, frau
múltiple.

Tema 109

Altres delictes: corrupció. Comunicació d’informació
reservada. Descobert comptable. Infidelitat en la custò-
dia de documents. Falsedat. Els fraus en la contractació.

Tema 110

Fraus administratius típics i mesures de prevenció en
relació a: ingressos, cobraments, pagaments, personal
i subvencions.

VII. AUDITORIA OPERATIVA

Tema 111

Concepte de performance. Condicions necessàries per
a establir un control de performance.

4.85.

4. INFORMACIÓ



Núm. 421 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d’abril de 2003

115

Tema 112

Les tres Es: economia, eficiència i eficàcia. Interrelació
entre economia, eficàcia i eficiència.

Tema 113

Justificació legal dels principis d’eficàcia i eficiència.
Els articles 31.2 i 103 de la Constitució espanyola. L’ar-
ticle 17 de la Llei general pressupostària i l’article 3.2
de la Llei d’organització i funcionament de l’Adminis-
tració General de l’Estat (LOFAGE).

Tema 114

Les memòries justificatives de costos i rendiment dels
serveis.

Tema 115

Els programes d’actuació, inversions i finançament
(PAIF).

Tema 116

Avaluació d’un centre de gestió. Avaluació d’àrees de
gestió. Avaluació de serveis interns. Avaluació de pro-
grames i projectes.

Tema 117

Ús d’indicadors. Indicadors d’economia. Indicadors
d’eficiència. Indicadors d’eficàcia. Comparadors o re-
ferents. Bateries d’indicadors.

Tema 118

Avaluació de l’economia. Els factors antieconòmics en
els mitjans humans, materials i financers. Tècniques de
comprovació basades en inputs. Anàlisi descendent de
costos. Arbre de costos.

Tema 119

Avaluació de l’eficiència. Tècniques d’avaluació com-
paratives basades en la relació input/output (estàndards,
sèries comparatives, sèries cronològiques). Anàlisi de
dades de l’entorn (DEA). Criteris d’eficiència, indica-
dors d’ineficiència.

Tema 120

Avaluació de l’eficàcia. Finalitats de les mesures d’efi-
càcia. Tècniques de revisió basades en els outputs. Ava-
luació de programes. Factors d’ineficàcia. Outputs in-
termedis. Tècniques d’avaluació basades en la revisió
del sistema; els dotze aspectes de l’eficàcia.

Tema 121

Les auditories operatives o de performance: classes. La
fase de planificació, l’estudi i l’informe preliminar. La
fase d’execució.

Tema 122

L’informe en les auditories operatives o de performan-
ce. Les conclusions. Concreció i objectivitat d’acord
amb els objectius. Les recomanacions. Els informes de
la Sindicatura.

Bases de la convocatòria del concurs
oposició per a la provisió de 6 places
d’ajudant/a d’auditor/a, corresponents
al grup B de titulació de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya
Reg. 55966

SINDICATURA DE COMPTES

RESOLUCIÓ

de 15 d’abril de 2003, de convocatòria de concurs opo-
sició per a la provisió de diverses places.

Atesa l’oferta d’ocupació pública parcial de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya per al 2003 (DOGC
núm. 3830, de 25.2.2003);

Atès que el Ple de la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya ha aprovat les bases de convocatòria i el temari
del concurs oposició per a la provisió de les correspo-
nents vacants especificades en l’esmentada oferta,
d’acord amb el que s’estableix en l’article 3.2.d) de la
Norma especial reguladora de l’Estatut del personal al
servei de la Sindicatura de Comptes;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 16.d)
de la Llei 6/1984, de 5 de març, modificada per la Llei
15/1991, de 4 de juliol, i per la Llei 7/2002, de 25
d’abril;

RESOLC:

1. Convocar el procés selectiu, pel sistema de concurs
oposició, per a la provisió de sis places d’ajudant/a
d’auditor/a de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

2. Publicar aquesta convocatòria així com el temari i les
bases que l’han de regir.

Tant l’Acord del Ple d’aprovació de les bases i el temari
del concurs oposició com aquesta Resolució exhaurei-
xen la via administrativa. Per tant, els interessats poden
interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan
que hagi dictat el corresponent acte administratiu en el
termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la
seva publicació en l’últim diari oficial (BOPC o
DOGC) en què aquesta Resolució s’hagi publicat, de
conformitat amb el que preveuen els articles 107, 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procedi-
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ment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener. També poden interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos
comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en
l’últim diari oficial (BOPC o DOGC) en què aquesta
Resolució s’hagi publicat, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, els
interessats poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 15 d’abril de 2003

Marià Nicolàs i Ros
Síndic major

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. NORMES GENERALS

1.1. La realització d’aquesta convocatòria s’ajusta al
que estableix l’article 103 de la Constitució espanyola,
la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes, modificada per la Llei 15/1991, de 4 de juli-
ol, i la Llei 7/2002, de 25 d’abril, els Estatuts del règim
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, les
Normes per a la provisió de llocs de treball i de promo-
ció interna dels funcionaris del Parlament de Catalunya,
la Norma especial reguladora de l’Estatut del personal
al servei de la Sindicatura de Comptes (NEREPSC)
(BOPC núm. 250, de 8.7.1994), la plantilla i la relació
de llocs de treball del personal al servei de la Sindica-
tura de Comptes (BOPC núm. 29, de 13.3.2000, i
DOGC núm. 3116, de 7.4.2000, ampliada en el BOPC
núm. 277, de 25.3.2002, i DOGC núm. 3633, de
10.05.2002, d’acord amb les correccions d’errades
publicades en el BOPC núm. 329 de 30.7.2002 i en el
DOGC núm. 3689 de 31.7.2002), la Llei 30/1984, de 2
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció públi-
ca i, de forma supletòria, el Decret legislatiu 1/1997, de
31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública.

1.2. Les places, del grup B, objecte d’aquesta convoca-
tòria són:

Sis places d’ajudant/a d’auditor/a (codi de la convoca-
tòria: CO-B1/03).

Així mateix, de conformitat amb l’article 24 dels Esta-
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, el nombre de places convocades quedarà
ampliat en el mateix nombre de vacants de l’especiali-
tat convocada que es puguin produir entre la data de la
convocatòria i la de l’inici de les proves.

1.2.1. Torn lliure: De les sis places d’ajudant/a d’audi-
tor/a, tres es convoquen pel torn lliure.

1.2.2. Torn de promoció interna: tres places es convo-
quen pel torn de promoció interna.

1.2.3. Les places sense cobrir del torn de promoció in-
terna s’acumularan al torn lliure i a l’inrevés.

1.3. Les funcions assignades als llocs objecte de la con-
vocatòria són:

Realitzar funcions de caràcter tècnic i administratiu de
col·laboració amb les de nivell superior, així com les
funcions d’aplicació de la normativa, les propostes de
resolució d’expedients normalitzats i els estudis i infor-
mes que no corresponguin a tasques de nivell superior,
per a realitzar sota la supervisió i guia de l’auditor o
supervisor, els treballs tècnics que se li assignin en les
tasques de fiscalització; i qualsevol altra funció relaci-
onada amb les anteriors.

1.4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost i l’apartat 3 de l’article 23
quàter dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya, els aspirants, al llarg del pro-
cés selectiu, han d’acreditar el coneixement de la llen-
gua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita,
en el grau adequat a les funcions pròpies del grup de
places de l’especialitat d’ajudant/a d’auditor/a que és
objecte de convocatòria.

1.5. De conformitat amb el que estableix l’article 6 del
Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula
l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió
Europea a la funció pública de l’Administració de la
Generalitat, els aspirants admesos en el procés selectiu
que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acredi-
tar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’ex-
pressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a
l’exercici de les funcions pròpies del grup de places de
l’especialitat d’ajudant d’auditor/a que és objecte de
convocatòria. Aquest coneixement s’acreditarà mitjan-
çant l’exercici que s’especifica en la base 6.2.1.e).

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

2.1. Per a ser admesos en el procés selectiu, els aspi-
rants han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats
membres de la Unió Europea o la dels estats als quals,
en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents
i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espa-
nyols com dels nacionals dels altres estats membres de
la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circu-
lació de treballadors, sigui quina sigui la seva naciona-
litat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de
dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-
i-un anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec
dels seus progenitors, d’acord amb el que estableixen
els articles 2 i 4 del Reial decret 766/1992, de 26 de
juny, sobre l’entrada i permanència a Espanya de les
persones amb nacionalitat d’estats membres de la Unió
Europea i d’altres estats que han estat part en l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu signat a Porto el 2 de
maig de 1992, i ratificat per Espanya el 26 de novem-
bre de 1993, modificat posteriorment pel Reial decret
737/1995, de 5 de maig. En qualsevol cas, els aspirants
que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acredi-
tar documentalment la seva nacionalitat.
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b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta
per a la jubilació forçosa.

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a
l’exercici de les funcions pròpies de les places convo-
cades.

d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exer-
cici de les funcions públiques ni estar separat, mitjan-
çant expedient disciplinari, del servei de qualsevol
Administració pública. Els aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant
declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a
cap sanció disciplinària o condemna penal que els im-
pedeixi l’accés a la funció pública en el seu Estat d’ori-
gen.

e) Estar inclòs en un dels supòsits següents:

1. Posseir el títol de diplomat universitari de primer
cicle en dret, en ciències econòmiques o empresarials,
o títol equivalent a aquests, i acreditar tres anys de pràc-
tica en auditoria pública o privada.

2. Posseir títol de diplomat universitari de primer cicle,
o títol equivalent, i acreditar cinc anys de pràctica en
auditoria pública o privada.

3. Ser secretari-interventor de l’Administració local.

En el cas de títols obtinguts a l’estranger, cal disposar
de la corresponent homologació del Ministeri d’Educa-
ció, Cultura i Esport.

2.2. Requisits específics per al torn de promoció inter-
na.

Els aspirants que participin pel torn de promoció inter-
na, a més de reunir els requisits generals, hauran de ser
funcionaris de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
del grup B i estar integrats com a funcionaris d’aquest
grup B, en places d’una especialitat tècnica de la Sin-
dicatura de Comptes que tingui funcions que s’adeqüin
a les funcions de l’especialitat que és objecte de convo-
catòria, o hauran de ser funcionaris de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya del grup C i estar integrats com
a funcionaris d’aquest grup C, en places d’una especi-
alitat tècnica de la Sindicatura de Comptes que tingui
funcions que s’adeqüin a les funcions de l’especialitat
que és objecte de convocatòria. També hauran de tenir
una antiguitat de com a mínim un any com a funcionari
de la Sindicatura en el grup de places des del qual es
promouen, si la promoció es fa dins el mateix grup, i
una antiguitat de com a mínim dos anys com a funcio-
nari de la Sindicatura en el grup de places des del qual
es promouen, si la promoció es fa a un altre de superi-
or. En ambdós casos hauran de trobar-se respecte a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya en la situació
administrativa de servei actiu com a funcionaris del
grup i especialitat esmentats o de serveis especials, o en
qualsevol altra situació administrativa que comporti
reserva de lloc o destinació.

2.3. Els requisits generals i específics indicats anterior-
ment s’han de complir el darrer dia del termini de pre-
sentació de sol·licituds i s’han de continuar complint
fins a la data de la presa de possessió com a funciona-
ri de carrera.

3. SOL·LICITUDS

3.1. Les sol·licituds per a prendre part en la convocatò-
ria s’han d’adreçar al síndic major de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, carrer Jaume I, 2-4, 08002 Bar-
celona, i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat
que es troba a disposició dels interessats al Registre
General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
ubicat en l’adreça esmentada anteriorment.

3.2. Les sol·licituds es poden presentar al Registre Ge-
neral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya o per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, en la redacció donada per la Llei
4/1999, de 13 de gener. En el cas que s’opti per presen-
tar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en
sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i sege-
llada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

3.3. El termini de presentació de sol·licituds és de vint
dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publi-
cació de la convocatòria en l’últim diari oficial (BOPC
o DOGC) en què aquesta s’hagi publicat.

3.4. Juntament amb la sol·licitud, i dins el termini esta-
blert en la base anterior, els aspirants hauran de presen-
tar:

a) Fotocòpia confrontada del document nacional
d’identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document
oficial acreditatiu de la personalitat.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació acredita-
tiva d’estar en possessió, si escau, de coneixements de
llengua catalana de nivell C o superior de la Direcció
General de Política Lingüística o equivalent, o d’haver
participat i obtingut plaça en processos anteriors de
selecció de personal per accedir a la Sindicatura de
Comptes, en què hi hagués establerta una prova o un
exercici de coneixements de llengua catalana del ma-
teix nivell o superior al requerit en aquesta convocatò-
ria, o d’haver superat la prova esmentada en altres pro-
cessos selectius de l’oferta pública anual d’ocupació,
als efectes de quedar exempts de la realització de la
prova de coneixements de llengua catalana establerta
en la base 6.2.1.b).

c) Els aspirants discapacitats que tinguin reconeguda la
condició legal de disminuït han d’adjuntar a la sol·lici-
tud el dictamen vinculant de l’equip oficial de valora-
ció de disminucions de l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials (ICASS) que acrediti la compatibilitat
per a l’exercici de les tasques i funcions corresponents
a les places que s’han de cobrir i determini, si escau, les
adaptacions funcionals que l’aspirant necessiti per a la
realització de les proves i, en el cas de superar-les, en
el lloc de treball. Els aspirants discapacitats que no tin-
guin la condició legal de disminuït i necessitin una
adaptació funcional per a la realització de les proves,
han d’adjuntar a la sol·licitud el dictamen vinculant de
l’equip oficial de valoració de disminucions de l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) que
determini, si escau, les esmentades adaptacions funci-
onals que l’aspirant necessiti per a la realització de les
proves i, en el cas de superar-les, en el lloc de treball.
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3.5. És condició de validesa que la sol·licitud sigui sig-
nada per l’aspirant.

3.6. Instruccions per a emplenar la sol·licitud:

Per a emplenar la sol·licitud, els aspirants, en general,
han de tenir en compte les instruccions que figuren en
el revers de l’imprès i, a més, el següent:

a) Es faran constar totes les dades requerides, i especí-
ficament:

El codi i les places de la convocatòria en què es parti-
cipa.

El torn al qual es participa: lliure o de promoció inter-
na. Els aspirants que no facin constar cap opció a la
sol·licitud, s’entendrà que participen pel torn lliure.

b) En l’apartat «Nacionals d’altres estats previstos en la
base 2.1.a), paràgraf segon», s’al·legarà, si escau, la cir-
cumstància que correspongui:

Ser cònjuge, o descendent, o descendent del cònjuge,
dels ciutadans espanyols i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea o dels estats als quals els
sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sem-
pre que els cònjuges no estiguin separats de dret, i pel
que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys
o majors d’aquesta edat que visquin a càrrec dels seus
progenitors.

c) En l’apartat «Titulació» s’indicarà el títol acadèmic
oficial que s’al·lega per participar a la convocatòria,
d’acord amb el que indica la base 2.1.e).

d) En l’apartat «Altres requisits» cal indicar el supòsit
en què és inclòs l’aspirant dels descrits en la base
2.1.e).

e) En l’apartat «Llengua catalana», s’indicarà, si escau,
el nivell de coneixements de llengua catalana que es
posseeix, d’acord amb els certificats de coneixements
establerts per la Direcció General de Política Lingüís-
tica, o els declarats equivalents a aquests.

Els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en
processos anteriors de selecció de personal per accedir
a la Sindicatura de Comptes, en què hi hagués establer-
ta una prova o un exercici de coneixements de llengua
catalana del mateix nivell o superior al requerit en
aquesta convocatòria, o que hagin superat la prova es-
mentada en altres processos selectius de l’oferta pública
anual d’ocupació, ho especificaran en aquest apartat,
indicant el procés selectiu que correspongui.

f) En l’apartat «Proves voluntàries» caldrà assenyalar,
si es vol realitzar la prova de la llengua estrangera, quin
és l’idioma escollit per a realitzar la prova voluntària
prevista en la base 6.2.1.e), tenint en compte que només
es pot fer constar un dels següents: anglès, francès o
alemany. Així mateix caldrà assenyalar si es vol realit-
zar la prova d’informàtica.

g) En l’apartat «Serveis prestats en ens públics o admi-
nistracions públiques» cal fer constar els períodes de
serveis prestats, indicant el tipus de vincle, el grup, cos,
escala, categoria i l’organisme, departament o ministeri
en què s’hagin prestat.

h) En l’apartat «Adaptacions per a la realització de les
proves», els aspirants amb discapacitat podran demanar

l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials
per a la realització de les proves i dels exercicis previs-
tos en la convocatòria, i n’hauran d’indicar el motiu o
motius. Als efectes de les adaptacions s’utilitzaran els
codis indicats al revers de la sol·licitud.

i) En l’apartat «Adaptacions del lloc de treball», els
aspirants amb discapacitació podran demanar en la
sol·licitud de participació l’adaptació del lloc de treball.
Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el
que estableix l’article 7 del Decret 66/1999, de 9 de
març.

Als efectes del que disposen les lletres h) i i) d’aques-
ta base, els aspirants discapacitats, si escau, s’han de
dirigir als centres següents de l’Institut Català d’Assis-
tència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de
Benestar i Família:

Demarcació de Barcelona: excepte les demarcacions
del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà: EVO-la-
boral, av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona. Telèfon
93.425.22.44, fax 93.425.39.06.

Demarcacions del Vallès Occidental, el Bages i el Ber-
guedà: EVO-laboral, c. Prat de la Riba, 30-32, 08222
Terrassa. Telèfon 93.785.83.00, fax 93.731.81.38.

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Giro-
na. Telèfon 972.48.60.60, fax 972.48.63.54.

Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. Te-
lèfon 973.24.41.00, fax 973.23.98.21.

Demarcació de Tarragona: excepte les demarcacions
del Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribera
d’Ebre: av. Andorra, 9, 43002 Tarragona. Telèfon
977.21.34.71, fax 977.22.13.39.

Demarcació de les Terres de l’Ebre (Montsià, Terra
Alta, Baix Ebre i Ribera d’Ebre): c. Ruiz d’Alda, 33,
43870 Amposta. Telèfon 977.70.65.34, fax
977.70.67.51.

4. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·-
licituds, el síndic major dictarà resolució en el termini
màxim d’un mes i declararà aprovades les llistes provi-
sionals d’aspirants admesos i exclosos en la convoca-
tòria. La resolució esmentada, que es publicarà en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicarà
els llocs on s’exposen les llistes completes certificades
dels aspirants admesos i dels aspirants exclosos i els
motius d’exclusió. La resolució també es publicarà en
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

4.2. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació
en l’últim diari oficial (BOPC o DOGC) en què la Re-
solució indicada s’hagi publicat, per a presentar possi-
bles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que
s’hagin pogut produir en les llistes provisionals d’aspi-
rants admesos i exclosos, o per a aportar la documen-
tació requerida per la convocatòria.

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins
aquest termini els defectes que els són imputables, o no
presentin la documentació preceptiva que hagi motivat
la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva
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sol·licitud, la qual s’arxivarà sense cap altre tràmit. En
qualsevol cas i a fi d’evitar errors i, en cas de produir-
se, de possibilitar la seva esmena dins el termini i en la
forma escaient, els aspirants comprovaran fefaentment
no únicament que no figuren en la llista d’exclosos,
sinó, a més, que els seus noms i cognoms figuren en la
llista d’admesos.

4.3. Dins el termini màxim de quinze dies hàbils des de
l’expiració del termini previst en la base anterior, el
síndic major aprovarà mitjançant una resolució, que es
publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya, les llistes definitives completes certificades dels
aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, amb
indicació dels llocs on s’exposen les llistes. La resolu-
ció es publicarà també en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya.

4.4. D’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, en la nova redacció donada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, amb la publicació de les resolu-
cions indicades en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i en el Butlletí Oficial del Parlament de Ca-
talunya, i amb l’exposició de les llistes als taulers
d’anuncis als llocs que s’indiquin en les resolucions, es
considerarà realitzada l’oportuna notificació als interes-
sats, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles re-
clamacions o recursos.

4.5. Els errors materials, de fet i aritmètics, es podran
esmenar en qualsevol moment.

4.6. Als efectes d’admissió dels aspirants es tindran en
compte les dades que aquests facin constar en la sol·li-
citud, i la seva veracitat serà responsabilitat d’ells.

5. TRIBUNAL

5.1. El Tribunal del procés selectiu el componen els
membres següents (art. 4.1.a NEREPSC):

President titular: Sr. Manuel Barrado i Palmer

Presidenta suplent: Sra. Montserrat de Vehí i Torra

Vocals titulars:

Sr. Jacint Ros i Hombravella

Sr. Xavier Muro i Bas

Sra. Montserrat Travé i Borza

Sr. Daniel Faura i Llimós

Sr. Josep Bertran i Jordana

Vocals suplents:

Sr. Josep Maria Carreras i Puigdengolas

Sra. Esther Andreu i Fornós

Sr. Francesc Julià Chico i Martínez

Sr. Albert Folia i Maestre

Sr. Oscar Coduras i Martínez

Així mateix, formaran part del Tribunal en qualitat
d’assessors en matèria de normalització lingüística,
amb veu i sense vot, les persones següents:

Assessora titular: Sra. Sílvia Bosch i Blanch

Assessora suplent: Sra. Montserrat Aguilera i Vilar

5.2. El Tribunal podrà acordar, si ho creu convenient, la
incorporació d’assessors especialistes, per a alguna o
per a totes les proves, amb veu però sense vot, perquè
col·laborin amb els seus membres en la valoració dels
aspirants en les proves o exercicis que estimin perti-
nents. Els assessors es limitaran a prestar col·laboració
en les seves especialitats tècniques. El Tribunal comu-
nicarà a la Sindicatura de Comptes de Catalunya les
designacions que acordi.

5.3. El Tribunal designarà el funcionari que actuarà
com a secretari del Tribunal. En el cas que no sigui
membre del Tribunal, el secretari tindrà veu però no
vot.

5.4. Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se,
notificant-ho a l’òrgan convocant, quan es trobin en
alguna de les circumstàncies previstes en l’article 28.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o re-
alitzat treballs per a la preparació d’aspirants a proves
selectives els dos anys anteriors a la publicació de la
convocatòria. Igualment els aspirants podran recusar
els membres del Tribunal quan concorrin les circums-
tàncies previstes.

5.5. El procediment d’actuació del Tribunal s’ajustarà
en tot cas al que disposa la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat, i la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu comú.

5.6. El Tribunal podrà tenir el suport material i tècnic
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en la
realització de les proves.

5.7. El Tribunal quedarà vàlidament constituït sempre
que compti amb la presència de quatre dels seus mem-
bres, ja siguin titulars o suplents, entre els quals hi hagi
el president i el secretari.

5.8. El Tribunal haurà de resoldre tots els dubtes i totes
les incidències que sorgeixin a partir del moment de la
seva constitució respecte de l’aplicació d’aquestes nor-
mes, així com el que calgui fer en els casos no previs-
tos. Les seves decisions s’hauran d’adoptar en tots els
casos per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del
president serà decisiu.

5.9. El Tribunal facilitarà als aspirants i a l’òrgan con-
vocant la informació que se li requereixi en relació amb
les puntuacions concretes que aquests hagin obtingut.

5.10. L’òrgan convocant, per si mateix o a proposta del
president del Tribunal, podrà requerir, als efectes esca-
ients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui
que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin
pogut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclo-
sos motivadament de la convocatòria en qualsevol
moment si no compleixen els requisits. Així mateix, en
qualsevol moment el Tribunal podrà requerir als aspi-
rants l’acreditació de la seva personalitat mitjançant la
presentació de qualsevol document oficial identificatiu.
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5.11. El Tribunal adoptarà les mesures necessàries per
tal que els aspirants discapacitats gaudeixin d’igualtat
d’oportunitats per a la realització de les proves que la
resta d’aspirants. En aquest sentit, s’establiran per a les
persones discapacitades les adaptacions de temps i
mitjans que requereixin, de conformitat amb el contin-
gut del dictamen de l’equip de valoració de disminuci-
ons a què fa referència la base 3.4.c).

5.12. El president del Tribunal adoptarà les mesures
adients per tal de garantir que els exercicis escrits pu-
guin ser corregits sense que es conegui la identitat de
l’aspirant. Així mateix, el Tribunal exclourà de l’exer-
cici corresponent els candidats els exercicis dels quals
continguin signes o marques que permetin conèixer la
identitat de l’aspirant.

5.13. De conformitat amb la normativa vigent en matè-
ria d’indemnitzacions per raó de serveis a la Generali-
tat de Catalunya, el Tribunal té la categoria segona.

5.14. Als efectes de comunicacions i altres incidències,
el Tribunal té la seu al carrer Jaume I, 2-4, 08002 Bar-
celona.

6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

6.1. El procediment de selecció dels aspirants és el de
concurs oposició.

6.1.1. Fase de concurs:

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es
valoren els serveis prestats en qualsevol ens públic o
Administració pública exercint funcions de fiscalitza-
ció adients amb les de les places a cobrir, a raó de 0,13
punts per mes treballat en llocs del grup B, fins a un
màxim del 33% de la puntuació assolible en les proves
selectives. Si els serveis prestats s’han exercit en les
condicions establertes anteriorment en el mateix grup
de places de la Sindicatura de Comptes que són objecte
de convocatòria, els serveis prestats es valoren a raó de
0,26 punts per mes treballat. A aquests efectes, es com-
putarà un mes com a 30 dies naturals.

6.1.2. Els serveis prestats s’hauran d’acreditar docu-
mentalment dins el termini de deu dies hàbils comptats
a partir de l’endemà de la publicació de les qualificaci-
ons de la tercera prova en el lloc o els llocs que opor-
tunament assenyalarà el Tribunal de la convocatòria.

6.1.3. Els serveis esmentats s’hauran d’acreditar mit-
jançant certificació de l’òrgan competent en matèria de
personal de l’ens públic o Administració pública cor-
responent. En les certificacions haurà de constar de
forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la
competència per a expedir el certificat, o el de l’òrgan
en què delegui, així com la norma legal que els habili-
ta amb indicació, si escau, del diari o butlletí oficial en
el qual s’hagi publicat. Així mateix en les certificacions
indicades s’haurà de fer constar de forma clara i expres-
sa el règim jurídic, el vincle, les funcions, el grup, el
cos o escala, la categoria professional i el període con-
cret de prestació dels serveis fins a la data de publica-
ció de la convocatòria.

6.1.4. Només es tindran en compte, per a la valoració,
els serveis prestats fins a la data de publicació de la
convocatòria.

6.1.5. La valoració dels serveis prestats obtinguda pels
aspirants en la fase de concurs es farà pública al mateix
temps que les qualificacions de la prova voluntària.

6.1.6. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies
hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de
la valoració esmentada per a presentar les al·legacions
que considerin oportunes.

6.1.7. El Tribunal de la convocatòria, un cop estimades
o desestimades les al·legacions presentades, farà pública
la valoració definitiva dels serveis acreditats pels aspi-
rants en la fase de concurs al mateix temps que la pu-
blicació de la puntuació total de la fase d’oposició,
d’acord amb el que estableix la base 7.1.

6.2. Fase d’oposició:

6.2.1. La fase d’oposició està constituïda per les proves
que s’indiquen a continuació.

El temari (que inclou part general i part específica) a
què fan referència les proves que es descriuen a conti-
nuació, és el corresponent a les places d’ajudant/-a
d’auditor/a que consta al final d’aquestes bases com a
annexos 1 i 2.

a) Primera prova: supòsit pràctic

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà a resoldre per escrit un supòsit pràctic elegit
per l’aspirant entre els tres que proposarà el Tribunal,
d’aplicació del coneixement de les matèries contingu-
des en la totalitat de la part específica del temari. Lle-
vat que el Tribunal acordi el contrari en funció del su-
pòsit pràctic que es plantegi, els aspirants podran
disposar dels textos i la documentació que creguin con-
venients per a la realització d’aquesta prova, així com
de màquines calculadores no programables.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà
ser superior a 3 hores.

La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 20 punts. La
puntuació mínima per a superar-la serà de 10 punts.

b) Segona prova: coneixements de llengua catalana

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dues
parts:

Primera part: s’avaluarà el domini de l’expressió escri-
ta, per mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules
com a mínim, i els coneixements pràctics de llengua,
per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre aspectes lin-
güístics relacionats amb les funcions de les places
d’ajudant d’auditor.

Segona part: s’avaluarà l’expressió oral, per mitjà de la
lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes
generals d’actualitat.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà
ser superior a 1 hora per a la primera part i a 30 minuts
per a la segona.

La qualificació d’aquesta prova serà d’apte o no apte.

Estan exempts de realitzar aquesta prova els aspirants
que acreditin documentalment, dins el termini de pre-
sentació de sol·licituds a què fa referència la base 3.3,
que estan en possessió del certificat de coneixements de

4.85.

4. INFORMACIÓ



Núm. 421 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d’abril de 2003

121

llengua catalana de nivell C o superior de la Direcció
General de Política Lingüística, o equivalent. El Tribu-
nal farà pública la relació dels aspirants que estan
exempts de la realització de la prova al mateix temps i
en el mateix lloc que la publicació de les qualificacions
de la primera prova. Així mateix, podran restar exempts
de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin par-
ticipat i obtingut plaça en processos anteriors de selec-
ció de personal per accedir a la Sindicatura de Comp-
tes, en què hi hagués establerta una prova o un exercici
de coneixements de llengua catalana del mateix nivell
o superior al requerit en aquesta convocatòria, o que
hagin superat la prova esmentada en altres processos
selectius de l’oferta pública anual d’ocupació i així ho
declarin en la sol·licitud de participació. Així mateix,
podran quedar exempts de la seva realització els aspi-
rants que en la data i lloc de realització de la prova,
abans de l’hora assenyalada per al seu inici, aportin
davant el Tribunal l’original i una fotocòpia de la docu-
mentació suficient acreditativa d’estar en possessió de
coneixements de llengua catalana de nivell C o superior
de la Direcció General de Política Lingüística, o equi-
valent. El Tribunal trametrà a l’òrgan convocant foto-
còpia de l’esmentada documentació, als efectes que
s’incorpori a l’expedient de l’interessat.

c) Tercera prova: exercici escrit

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà a desenvolupar per escrit dos temes: un pri-
mer tema elegit per l’aspirant entre els tres que propo-
sarà el Tribunal inclosos en la part general del temari,
i un segon tema també elegit per l’aspirant entre els tres
que proposarà el Tribunal inclosos en la part específi-
ca del temari. El temps per a la realització d’aquesta
prova no podrà ser superior a 2 hores. La qualificació
d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts per al primer tema
i de 0 a 10 punts per al segon tema. La puntuació mí-
nima per a superar-la serà de 5 punts per al primer tema
i de 5 punts per al segon tema. La puntuació d’aques-
ta prova es determinarà sumant la puntuació obtinguda
en cadascun dels exercicis. El Tribunal no haurà d’ava-
luar el segon tema dels aspirants que no hagin obtingut
la qualificació mínima de 5 punts requerida per a supe-
rar el primer tema. Els aspirants que participin pel torn
de promoció interna com a funcionaris d’una especia-
litat del mateix grup de titulació que el de l’especiali-
tat a la qual es promouen restaran exempts de respon-
dre al primer tema, relatiu a la part general del temari,
havent de respondre únicament al segon tema, relatiu a
la part específica del temari. Exclusivament per a
aquest supòsit especial, la qualificació d’aquesta prova
serà de 0 a 20 punts i la puntuació mínima per a supe-
rar-la serà de 10 punts.

d) Quarta prova: exercici escrit

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà a desenvolupar per escrit un tema genèric
elegit per l’aspirant entre els tres que proposarà el Tri-
bunal relacionats amb les matèries contingudes en la
totalitat del temari (part general i part específica). El
temps per a la realització d’aquesta prova no podrà ser
superior a 3 hores. La qualificació d’aquesta prova serà
de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a superar-la
serà de 5 punts.

e) Cinquena prova:

Consta de dues parts:

Primera part: de caràcter obligatori i eliminatori per als
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

De conformitat amb el que estableix l’article 6 del
Decret 389/1998, de 2 de desembre, pel qual es regula
l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió
Europea a la funció pública de l’Administració de la
Generalitat, els aspirants admesos en el procés selectiu
que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acredi-
tar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’ex-
pressió oral com en l’escrita.

Per tal d’acreditar aquests coneixements, aquests aspi-
rants hauran d’efectuar un exercici, que serà avaluat pel
Tribunal, tenint en compte que s’hi ha d’exigir un grau
de coneixements idiomàtics adequats a l’exercici de les
funcions pròpies del grup de places que són objecte de
convocatòria.

L’exercici consistirà en la realització d’una redacció de
200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa
amb membres del Tribunal i, si escau, amb els assessors
especialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d’aquest exercici no pot ser
superior a 45 minuts per a la primera part i a 15 minuts
per a la segona.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte.

Podran quedar exempts de realitzar aquest exercici els
aspirants que acreditin documentalment davant el Tri-
bunal, dins el termini de deu dies a comptar des de l’en-
demà de la publicació de les qualificacions de la prime-
ra prova, estar en possessió d’un certificat conforme
han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a
l’Estat espanyol; del diploma superior d’espanyol com
a llengua estrangera que estableix el Reial decret 826/
1988, de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial
decret 1/1992, de 10 de gener, o certificació acadèmi-
ca que acrediti haver superat totes les proves adreçades
a l’obtenció d’aquest; o del certificat d’aptitud en espa-
nyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.

El Tribunal farà pública, si escau, la llista d’aspirants
exempts de realitzar l’exercici juntament amb les qua-
lificacions de la quarta prova.

Segona part: coneixements d’una llengua estrangera
(apartat 1) i coneixements d’informàtica (apartat 2).

Apartat 1: coneixements d’una llengua estrangera: an-
glès, francès o alemany.

De caràcter voluntari.

Només podran realitzar aquesta prova voluntària els
aspirants que hagin fet constar expressament en la sol·li-
citud la llengua estrangera escollida (anglès, francès o
alemany).

Consistirà a acreditar coneixements de la llengua es-
trangera escollida per l’aspirant.

Consta de dues parts:
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Primera part: consistirà a realitzar per escrit, en l’idio-
ma escollit per l’aspirant, una traducció directa sense
utilització del diccionari.

Segona part: consistirà a mantenir una conversa en
l’idioma escollit per l’aspirant amb la persona que el
Tribunal designi.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà
ser superior a 1 hora per a la primera part i a 15 minuts
per a la segona.

La qualificació d’aquesta prova de dues parts serà en-
tre 0 i 1 punt.

Apartat 2: coneixements d’informàtica de nivell d’usu-
ari.

De caràcter voluntari.

Només podran realitzar aquesta prova voluntària els
aspirants que ho hagin fet constar expressament en la
sol·licitud.

Consistirà en una demostració de coneixements de ni-
vell d’usuari d’aquelles eines informàtiques necessàries
per l’exercici de les funcions de les places d’ajudant/a
d’auditor/a, en especial, dels programes Microsoft
Word, Excel i Access.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà
ser superior a 1 hora.

La qualificació d’aquesta prova serà entre 0 i 1 punt.

6.2.2. En la Resolució per la qual es declari aprovada la
llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos establer-
ta en la base 4.3 s’anunciarà, amb una anticipació mí-
nima de tres dies hàbils, la data, l’hora i el lloc de rea-
lització de la primera prova. La data, l’hora i el lloc de
realització de les proves següents seran determinats pel
Tribunal de la convocatòria i se’n donarà publicitat jun-
tament amb els resultats de la prova respectivament
anterior, amb una anticipació mínima de tres dies hàbils
al de la realització de la següent prova.

6.2.3. Els aspirants que no compareguin a les proves i
exercicis el dia i hora assenyalats, llevat dels casos de-
gudament justificats i lliurement apreciats pel Tribunal
de la convocatòria, seran exclosos de l’oposició i, con-
següentment, del procés selectiu, i perdran tots els seus
drets en la convocatòria.

6.2.4. Les qualificacions de cada una de les proves es
faran públiques en els llocs de la seva realització, així
com a la seu del Tribunal, i es comunicaran a l’òrgan
convocant. Juntament amb les qualificacions, es farà
pública la llista dels aspirants que, pel fet d’haver supe-
rat la prova de la qual es publiquen les qualificacions,
poden realitzar la prova següent.

6.2.5. La qualificació de la fase d’oposició es determi-
narà sumant les puntuacions obtingudes en les proves
obligatòries i en la prova voluntària.

7. ASPIRANTS PROPOSATS

7.1. Finalitzades les proves, el Tribunal farà públics en
els llocs de realització de les proves, així com a la seu
del Tribunal, els resultats de la fase de concurs i de la
fase d’oposició. També farà pública en els llocs indicats
la llista dels aspirants que hagin superat el procés selec-

tiu, ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda, de
major a menor. Aquesta puntuació resulta de la suma
dels punts obtinguts en la fase de concurs i els obtinguts
en la fase d’oposició.

7.2. En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es
podrà aplicar per a superar les diferents proves de la
fase d’oposició.

7.3. En cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’es-
tablirà en favor de l’aspirant que hagi obtingut la pun-
tuació més alta en la fase d’oposició i, si persisteix
l’empat, en favor de l’aspirant que hagi obtingut la
millor qualificació en la prova dels exercicis obligato-
ris, i en la dels supòsits pràctics, en cas de continuar
l’empat. Si l’empat persisteix encara, l’ordre s’establirà
en favor de l’aspirant de major edat.

7.4. El Tribunal comunicarà al síndic major la llista de
les persones que hagin superat el procés selectiu, fent
constar les qualificacions de cadascuna de les proves i
els punts de la fase de concurs. El síndic major, d’acord
amb la llista tramesa pel Tribunal i el nombre de places
convocades, requerirà per escrit els aspirants que
d’acord amb aquests paràmetres tinguin opció a ser
nomenats funcionaris, perquè aportin la documentació
que consta en la base 7.7.

7.5. Sense perjudici del que estableix la base 1.2, el sín-
dic major no podrà nomenar un nombre de funcionaris
que excedeixi el nombre de places que han estat objecte
de la convocatòria, i serà nul·la de ple dret qualsevol
resolució que ho contravingui.

7.6. Així mateix, una o més places podran ser declara-
des desertes pel fet que cap aspirant no hagi superat les
proves establertes.

7.7. Els aspirants als quals el síndic major hagi reque-
rit per presentar la documentació que s’esmenta segui-
dament, ho hauran de fer davant la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, dins el termini dels vint dies
naturals comptats a partir de l’endemà de la data de
recepció de la notificació:

a) Fotocòpia confrontada del número d’identificació
fiscal, quan aquest no consti en el document nacional
d’identitat o en el document oficial acreditatiu de la
personalitat.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació que acre-
diti la seva nacionalitat en el cas que els aspirants no
tinguin la nacionalitat espanyola.

c) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola
ni la dels altres estats membres de la Unió Europea ni
la dels estats als quals, en virtut de tractats internacio-
nals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espa-
nya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballa-
dors, i es trobin inclosos en algun dels supòsits de la
base 2.1.a), han de presentar la corresponent documen-
tació expedida per les autoritats competents que acre-
diti el vincle de parentiu amb el nacional d’un Estat
membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als descendents majors de vint-i-un anys, han
d’acreditar el fet de viure a càrrec d’un nacional d’un

4.85.

4. INFORMACIÓ



Núm. 421 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 d’abril de 2003

123

Estat membre de la Unió Europea o dels estats als
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui apli-
cable la lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als cònjuges, han de presentar una declara-
ció jurada o promesa efectuada pel nacional de l’Estat
membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors, en la qual manifestin
fefaentment que no estan separats de dret del seu còn-
juge.

Tota la documentació que es presenti en llengua estran-
gera ha d’anar acompanyada de la corresponent traduc-
ció jurada.

d) Fotocòpies confrontades de la documentació acredi-
tativa segons cada cas dels requisits exigits en l’apartat
e) de la base 2.1. Si el títol no ha estat encara expedit,
cal presentar una fotocòpia confrontada del resguard
acreditatiu d’haver-ne satisfet els drets d’expedició. Si
el títol ha estat obtingut a l’estranger, caldrà adjuntar-
hi la corresponent homologació del Ministeri d’Educa-
ció, Cultura i Esport.

e) Declaració de no estar inhabilitat per a l’exercici de
les funcions públiques ni estar separat, mitjançant ex-
pedient disciplinari, del servei de qualsevol Administra-
ció pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola hauran d’acreditar, mitjançant declaració
jurada o promesa, que no es troben sotmesos a cap san-
ció disciplinària o condemna penal que impossibiliti, en
el seu Estat d’origen, l’accés a la funció pública.

f) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap
malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el
desenvolupament de les tasques pròpies de les places a
cobrir, expedit dins els tres mesos anteriors a la seva
presentació. Queden exempts d’aportar aquest certifi-
cat els aspirants proposats que tinguin la condició legal
de disminuït i hagin aportat prèviament el dictamen que
preveu la base 3.4.c).

g) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits
d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent, o
declaració que se sol·licitarà l’autorització de compati-
bilitat, o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibi-
litats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.

7.8. Els aspirants requerits pel síndic major per a apor-
tar la documentació que tinguin la condició de funcio-
nari d’alguna Administració pública estan exempts
d’aportar els documents a què es refereix la base 7.7
que ja els hagin estat exigits per a accedir a la funció
pública, sempre que aportin un certificat, expedit per
l’òrgan competent, que ho acrediti, amb indicació tam-
bé del nombre de triennis, import i data de compliment.

7.9. Els aspirants que no presentin la documentació
requerida, llevat dels casos de força major que seran
degudament comprovats per l’òrgan convocant, i els
que no compleixin les condicions i els requisits exigits,
no podran ser nomenats funcionaris i quedaran anul·-
lades les seves actuacions, sens perjudici de la respon-

sabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.
En aquest cas, el síndic major en resoldrà la substitució
per l’aspirant que segueixi en puntuació en la llista del
Tribunal que s’esmenta en la base 7.1, al qual es noti-
ficarà aquest fet i serà requerit perquè presenti la docu-
mentació exigida.

8. ASSIGNACIÓ DE DESTINACIONS

Un cop verificat que els aspirants han presentat la do-
cumentació indicada i reuneixen els requisits i condici-
ons requerits, es procedirà a l’adjudicació dels llocs de
treball vacants, d’acord amb la sol·licitud dels aspirants,
tenint present que tindran preferència els que hagin tret
una puntuació més alta en el procés de selecció. No
obstant això, optaran en primer lloc a les places els as-
pirants que hi accedeixin pel torn de promoció interna,
i posteriorment els del torn lliure.

9. NOMENAMENT DE FUNCIONARIS

9.1. El síndic major de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya nomenarà funcionaris en el lloc obtingut,
mitjançant una resolució que es publicarà en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya, els aspirants propo-
sats pel Tribunal, que hagin aportat dins el termini pre-
vist la documentació requerida i acreditin reunir les
condicions exigides. Així mateix, el secretari general de
la Sindicatura de Comptes de Catalunya notificarà el
nomenament a cada persona interessada, amb indicació
del lloc adjudicat.

9.2. La destinació obtinguda tindrà caràcter definitiu.

10. PRESA DE POSSESSIÓ

10.1. Els aspirants nomenats funcionaris disposaran de
trenta dies hàbils per prendre possessió del lloc obtin-
gut, comptats a partir de l’endemà de la data de la re-
cepció de la notificació.

10.2. Si la persona nomenada no pren possessió del seu
lloc de treball en el termini establert, el síndic major en
resoldrà la substitució per l’aspirant que segueixi en
puntuació en la llista del Tribunal que s’esmenta en la
base 7.1, al qual es notificarà aquest fet i se’l requeri-
rà perquè presenti la documentació exigida. Aquesta
destinació obtinguda tindrà caràcter provisional, amb
l’obligació de participar, una vegada hagi pres posses-
sió, en les successives convocatòries de provisió de pla-
ces del seu grup i categoria de la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya fins que obtingui destinació definitiva.

11. RÈGIM D’IMPUGNACIONS I AL·LEGACIONS

11.1. Contra les resolucions definitives de l’òrgan con-
vocant, els interessats poden interposar recurs potesta-
tiu de reposició davant el síndic major de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya en el termini d’un mes comp-
tat a partir de l’endemà de la seva publicació en l’últim
diari oficial (BOPC o DOGC) en què aquestes resolu-
cions s’hagin publicat, de conformitat amb el que pre-
veuen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu comú.
També poden interposar recurs contenciós administra-
tiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’en-
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demà de la seva publicació en l’últim diari oficial
(BOPC o DOGC) en què aquestes resolucions s’hagin
publicat, davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contencio-
sa administrativa. Igualment, els interessats poden in-
terposar qualsevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

11.2. Contra els actes de tràmit del Tribunal que deci-
deixin directament o indirectament el fons de l’assump-
te, determinin la impossibilitat de continuar en el pro-
cés selectiu, o produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims, els interessats
poden interposar recurs d’alçada davant el síndic ma-
jor, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al tauler d’anuncis de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, (c. Jaume I, 2-4, 08002 Barce-
lona) o de la seva notificació.

11.3. Contra els actes de tràmit del Tribunal no inclo-
sos en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés
selectiu, podran formular totes les al·legacions que con-
siderin pertinents a partir de la seva notificació o de fer-
se públics als taulers d’anuncis els esmentats actes de
tràmit.

11.4. D’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i
l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la
interposició dels recursos contenciosos administratius
que s’hagi de notificar als interessats es podrà notificar
mitjançant la seva publicació en el DOGC i exposició
al tauler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.

ANNEX 1

PART GENERAL DEL TEMARI PER A LES PRO-
VES D’ACCÉS A LES PLACES D’AJUDANT/A
D’AUDITOR/A

I. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I AD-
MINISTRATIVA DE L’ESTAT

Tema 1

La Constitució espanyola de 1978: estructura, caracte-
rístiques, contingut i principis constitucionals. Els drets
fonamentals i les llibertats públiques. Aspectes econò-
mics de la Constitució.

Tema 2

Institucions constitucionals. Principals institucions
constitucionals: la Corona, les Corts Generals, el Go-
vern. Relacions del Govern amb les Corts Generals.
L’organització judicial espanyola. El Consell General
del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Su-
prem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El
Tribunal Constitucional. El recurs d’inconstitucionali-

tat. El recurs d’empara. Conflicte de competències. El
Defensor del Poble. El Consell d’Estat.

Tema 3

El Tribunal de Comptes. Competències i funcions: la
funció fiscalitzadora i la funció d’enjudiciament de res-
ponsabilitats comptables. Òrgans del Tribunal.

Tema 4

La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor
del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques.
Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’harmonització.

Tema 5

L’Administració pública. Principis constitucionals in-
formadors. Òrgans superiors i perifèrics de l’Adminis-
tració civil de l’Estat. Els organismes autònoms. Les
empreses públiques.

Tema 6

Les comunitats autònomes. Els estatuts d’autonomia:
naturalesa i tipologia. Les vies d’accés a l’autonomia.
L’organització de les comunitats autònomes. La delimi-
tació de competències entre l’Estat i les comunitats
autònomes en la Constitució i en els estatuts d’autono-
mia: competències exclusives, concurrents i executives.
Les potestats legislatives de les comunitats autònomes.
Transferència de funcions i de serveis de l’Estat a les
comunitats autònomes. El finançament de les comuni-
tats autònomes.

Tema 7

L’Administració local: regulació constitucional, règim
jurídic. Ens que la integren: municipis, comarques, pro-
víncies. Altres entitats locals.

II. L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL DE CATA-
LUNYA

Tema 8

Les institucions de la Catalunya medieval i moderna.
L’origen de la Generalitat de Catalunya.

Tema 9

Catalunya dins l’Estat espanyol. El Decret de Nova
Planta. La Mancomunitat de Catalunya. La Constitució
espanyola de 1931. La Generalitat a la II República
(1931-1939). Els estatuts d’autonomia de 1931 i 1932.
Catalunya sense govern propi (1939-1975). La implan-
tació de l’Administració central a Catalunya.

Tema 10

Perspectiva històrica de les institucions fiscalitzadores
de la Generalitat de Catalunya. El ius commune i l’obli-
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gació de retre comptes. Els oïdors de comptes; la fisca-
lització estamental.

Tema 11

El restabliment de la Generalitat. L’Estatut d’autono-
mia de Catalunya de 1979: contingut bàsic i principis
fonamentals. Contingut del títol preliminar. Els proce-
diments de reforma. Catalunya com a nacionalitat.
L’idioma. El veïnatge administratiu.

Tema 12

El president de la Generalitat: elecció, cessament i fun-
cions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i
funcions.

Tema 13

L’organització administrativa de la Generalitat. Els òr-
gans superiors de l’Administració de la Generalitat. Els
diferents tipus d’òrgans de l’Administració de la Gene-
ralitat: òrgans actius i òrgans consultius. L’Administra-
ció institucional.

Tema 14

El Parlament de Catalunya: règim jurídic, funciona-
ment i atribucions. Relacions entre el president de la
Generalitat, el Govern i el Parlament. El Síndic de
Greuges. El Consell Consultiu.

Tema 15

La Sindicatura de Comptes: règim jurídic, competènci-
es i àmbit d’actuació. Òrgans que la componen. Règim
jurídic del personal de la Sindicatura de Comptes. Re-
lacions entre la Sindicatura de Comptes i el Parlament
de Catalunya.

III. L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

Tema 16

L’Administració pública: concepte. L’Administració i
el dret administratiu. El principi de legalitat i l’activi-
tat discrecional de l’Administració. Les fonts del dret
administratiu: concepte. Jerarquia de les fonts. La
Constitució. Les lleis. El reglament. Fonament i límits
de la potestat reglamentària. Els principis generals del
dret. La jurisprudència.

Tema 17

La relació juridicoadministrativa. Els subjectes. La per-
sonalitat jurídica de les administracions públiques i dels
seus organismes dependents. El ciutadà com a titular de
drets enfront de l’Administració. Capacitat jurídica i
capacitat d’obrar en el dret administratiu.

Tema 18

L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de
l’acte administratiu: la motivació i la forma. La qüestió
dels actes polítics o de govern. El silenci administratiu.
L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals.
L’executivitat de l’acte administratiu. La notificació i la
publicació. Procediments d’execució. Invalidesa dels
actes: actes nuls i actes anul·lables. Convalidació i revo-
cació dels actes administratius.

Tema 19

El procediment administratiu: concepte i naturalesa. El
procediment administratiu com a garantia. El procedi-
ment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit
d’aplicació i principis. El procediment administratiu
derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de
Catalunya. Les fases del procediment administratiu:
iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els termi-
nis administratius. Els procediments especials. La uti-
lització de mitjans tècnics en el procediment adminis-
tratiu.

Tema 20

Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici.
Els recursos administratius: concepte, naturalesa jurídi-
ca i classes. Elements subjectius i objectius. El proce-
diment en via de recurs. Recursos en via administrati-
va. Les reclamacions prèvies a l’exercici de les accions
judicials. La jurisdicció contenciosa administrativa:
concepte i naturalesa. El recurs contenciós administra-
tiu. Actes impugnables.

Tema 21

La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidèn-
cia del dret comunitari europeu. Els contractes adminis-
tratius: règim jurídic, naturalesa i classes. La selecció del
contractista. Drets i obligacions del contractista i de
l’Administració. L’expropiació forçosa: concepte, fo-
nament, subjectes i objecte.

Tema 22

La classificació tradicional de les formes d’activitat
administrativa. L’activitat de policia, de servei públic i
de foment. La potestat sancionadora administrativa. El
servei públic: concepte, evolució i formes de gestió.

Tema 23

L’organització administrativa: principis. L’òrgan ad-
ministratiu: concepte, elements i naturalesa. Classes
d’òrgans. Els òrgans col·legiats. La competència adminis-
trativa: concepte, naturalesa, classes, criteris de delimi-
tació i formes d’atribució. Les relacions interorgàniques:
coordinació i jerarquia. Desconcentració. Descentralit-
zació. La delegació de funcions, l’avocació i la substi-
tució.
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Tema 24

El patrimoni del sector públic. Domini públic i privat.
Naturalesa, ús i aprofitament del domini públic. El pa-
trimoni de la Generalitat. Adquisició, gestió, alienació
i cessió. Responsabilitat patrimonial: la responsabilitat
de les autoritats i del personal al servei de les adminis-
tracions públiques.

IV. GESTIÓ DE PERSONAL

Tema 25

El règim jurídic de la Funció pública espanyola. Les
bases del règim estatutari dels funcionaris públics: marc
jurídic. El personal al servei de les administracions
públiques.

Tema 26

La Funció pública de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya: regulació. El Conveni col·lectiu únic del
personal laboral de la Generalitat de Catalunya. La
Funció pública de l’Administració local: règim jurídic.

Tema 27

La planificació dels recursos humans a les administra-
cions públiques. La selecció de personal en l’Adminis-
tració pública. L’oferta d’ocupació pública. Els plans
d’ocupació. L’accés a la Funció pública de les persones
amb nacionalitat dels estats membres de la Unió Euro-
pea.

Tema 28

La carrera professional a l’Administració pública. La
provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. La pro-
moció professional. El grau personal. Pèrdua de la con-
dició de funcionari.

Tema 29

Les relacions de llocs de treball. Els sistemes de retri-
bució a l’Administració pública. Conceptes retributius.

Tema 30

La situació dels funcionaris. Règim jurídic, supòsits i
efectes. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim
d’incompatibilitats del personal al servei de les admi-
nistracions públiques. Responsabilitat civil, penal i
administrativa dels funcionaris públics. Règim discipli-
nari.

Tema 31

El dret del treball. Principis fonamentals que l’inspiren.
Fonts del dret del treball. L’Estatut dels treballadors:
estructura i contingut bàsics. Convenis col·lectius. La
voluntat de les parts. El contracte de treball. Concepte,
naturalesa, subjectes, forma, contingut, i règim jurídic.

Extinció del contracte de treball. Modalitats del con-
tracte de treball.

Tema 32

Les relacions laborals. Sistemes de representació i par-
ticipació en l’Administració pública. Els pactes i els
acords amb les organitzacions sindicals.

Tema 33

La Seguretat Social del personal al servei de l’Adminis-
tració: règim general. Règim especial de classes passi-
ves. Els drets passius. El sistema espanyol de la Segu-
retat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El
text refós de la Llei general de la Seguretat Social: es-
tructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protec-
tora: contingències i prestacions.

V. DRET FINANCER

Tema 34

El pressupost de la Generalitat de Catalunya: règim
jurídic, estructura. Cicle pressupostari. Els crèdits pres-
supostaris i les seves modificacions. Execució del pres-
supost.

Tema 35

El control de la gestió pressupostària: control intern i
control extern. Responsabilitats derivades de la gestió
pressupostària: la responsabilitat comptable.

Tema 36

Recursos econòmics de la Generalitat de Catalunya:
règim jurídic, tipologia. Òrgans responsables de la seva
gestió.

Tema 37

El dret tributari: concepte i contingut. Les fonts del dret
tributari. Els principis de l’ordenament tributari espa-
nyol. Els tributs: concepte, naturalesa, classes i ele-
ments. El fet imposable: concepte, classes i subjectes.

Tema 38

Recursos econòmics de les entitats locals: règim jurí-
dic, tipologia. Òrgans responsables de la seva gestió.

VI. DRET COMUNITARI

Tema 39

Configuració de la Unió Europea. Els tractats origina-
ris i de modificació. Objectius de la Unió Europea.
Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments.
Les directives. Aplicació i eficàcia.
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Tema 40

Els fonaments i objectius de la Comunitat Europea. La
Unió Econòmica i Monetària. Les llibertats bàsiques
comunitàries. Lliure circulació de mercaderies. Lliure
circulació de persones i serveis. Lliure circulació de
treballadors. Lliure circulació de capitals. El dret d’es-
tabliment i la lliure prestació de serveis.

Tema 41

Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell,
el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia, el Tribu-
nal de Comptes, el Comitè de les Regions. El pressu-
post de les comunitats europees. Mitjans financers i
personals de la Unió Europea. La Funció pública co-
munitària.

Tema 42

Els fons de la Unió Europea.

VII. SISTEMES D’INFORMACIÓ

Tema 43

Sistemes d’informació per a la direcció i la gestió. Les
organitzacions basades en la informació. La informació
com a recurs. Els sistemes d’informació i la seva estruc-
tura.

Tema 44

Concepte, components i funcionament general d’un
sistema informàtic. La informàtica com a eina de suport
en els processos administratius. Tipus de sistemes infor-
màtics. Grans ordinadors. Xarxes locals o miniordina-
dors. Ordinadors personals. Tendències actuals d’arqui-
tectures informàtiques per a organitzacions complexes.

Tema 45

Els sistemes d’informació de personal. La informació
sobre el personal com a recurs de les polítiques de
modernització. La regulació normativa del sistema
d’informació de personal de la Generalitat: el Regla-
ment del registre de personal.

Tema 46

Els sistemes d’informació econòmica. La comptabili-
tat pública general i de costos. Sistemes d’informació
econòmica com a eina per a una actuació eficient de les
administracions.

Tema 47

El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter
personal. Regulació estatal. Regulació de la Generali-
tat de Catalunya: els decrets d’aplicació. Bases de da-
des de legislació i jurisprudència.

VIII. ESTRUCTURA ECONÒMICA I SOCIAL

Tema 48

El model econòmic espanyol. Línies generals de la
política econòmica actual. Implicació en la política
econòmica europea.

Tema 49

El sector primari a Catalunya. Anàlisi de les seves
macromagnituds principals. Situació actual. Problemes
tècnics i socials.

Tema 50

El sector industrial a Catalunya. Anàlisi de les seves
macromagnituds principals. Situació actual. Crisi i re-
conversió industrial. El nivell tecnològic a Catalunya.

Tema 51

El sector serveis a Catalunya. Anàlisi de les seves
macromagnituds principals i distribució per branques
productives. Situació actual.

Tema 52

Estructura social actual d’Espanya i de Catalunya: can-
vis i tendències demogràfiques. Estratificació social.
Moviments naturals. Migracions.

Tema 53

La renda nacional a l’Estat espanyol. Evolució i distri-
bució actual. Especial referència a Catalunya.

Tema 54

El mercat de treball a Espanya i a Catalunya. Població
activa, ocupació i atur.

ANNEX 2

PART ESPECÍFICA DEL TEMARI PER A LES PRO-
VES D’ACCÉS A LES PLACES D’AJUDANT/A
D’AUDITOR/A

I. ECONOMIA DE L’EMPRESA

Tema 1

L’estructura economicofinancera de l’empresa. Les
fonts de finançament de l’empresa. Equilibri entre in-
versions i finançament. El concepte de fons de rotació.

Tema 2

El finançament de l’empresa. L’amortització: causes de
la depreciació. L’emissió de valors. El crèdit a llarg,
mitjà i curt termini.
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Tema 3

Control d’inventaris: concepte i classes d’inventaris.
L’administració d’inventaris. Determinació d’existèn-
cies òptimes. Càlcul de l’estoc de seguretat.

Tema 4

L’empresa pública: concepte. Objectius de l’empresa
pública. Característiques fonamentals de la seva gestió.
L’empresa pública catalana: la seva llei reguladora,
característiques generals. Els programes d’actuació,
inversions i finançament. Els contractes-programa.

Tema 5

Els procediments de la contractació en les empreses
públiques: àmbit d’aplicació subjectiva de la Llei de
contractes de les Administracions públiques pel que fa
a aquestes entitats.

II. COMPTABILITAT

Tema 6

El Pla general de comptabilitat empresarial: concepte i
estructura. Els comptes anuals: balanç, compte de pèr-
dues i guanys i memòria. El quadre de finançament.

Tema 7

Els principis comptables. La imatge fidel. Les normes
de valoració. Els mètodes admesos de valoració. Les
correccions valoratives. L’amortització o depreciació,
concepte comptable: la seva comptabilització.

Tema 8

L’anàlisi dels estats financers. Anàlisi de l’estructura
patrimonial. Anàlisi de l’actiu circulant. El fons de
maniobra. L’estat d’origen i aplicació de fons.

Tema 9

Comptabilitat de costos. Concepte i objectius. Elements
integrants del cost: costos fixos i variables. Els centres
de cost. Els mètodes d’assignació de costos: cost total,
cost directe i cost de les activitats (ABC).

III. COMPTABILITAT PÚBLICA

Tema 10

Els pressupostos generals de les administracions públi-
ques: concepte, principis que regeixen la seva formació,
estructura.

Tema 11

Modificacions pressupostàries. Execució de l’estat de
despeses del pressupost: les seves fases. Execució de
l’estat d’ingressos.

Tema 12

El Pla general de comptabilitat pública de l’Estat. El
Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat
de Catalunya. La Instrucció de comptabilitat per a
l’Administració local de 1990; contingut i diferències
significatives.

IV. AUDITORIA I FISCALITZACIÓ

Tema 13

L’auditoria financera: concepte i objectius. Planificació
de l’auditoria. La materialitat o importància relativa.
Els programes de treball.

Tema 14

L’evidència en l’auditoria: naturalesa, finalitat i classes.
Els papers de treball: finalitat, tipus i sistematització.
Les proves en l’auditoria: concepte i finalitat. Les pro-
ves d’acompliment. Les proves substantives.

Tema 15

El control intern: concepte. Descripció del sistema de
control intern. Verificació i avaluació del control intern.

Tema 16

Auditoria de l’immobilitzat, existències, comptes a
cobrar i tresoreria. Objectius, control intern i procedi-
ments.

Tema 17

Auditoria de recursos propis, passius financers i comp-
tes a pagar. Objectius, control intern i procediments.

Tema 18

Auditoria de compres, despeses, vendes i ingressos.
Objectius, control intern i procediments.

Tema 19

L’informe d’auditoria. L’opinió de l’auditor; fets i cir-
cumstàncies que l’afecten. Estructura dels informes.
L’obligació de comunicar les debilitats del control in-
tern.

Tema 20

L’auditoria del sector públic: concepte i objectiu. Fis-
calització enfront d’auditoria. El control extern del sec-
tor públic. El sistema de control extern del sector públic
a Catalunya.

Tema 21

La fiscalització de la legalitat en els diferents comptes
del balanç i del compte de pèrdues i guanys de les em-
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preses públiques. Especial consideració de l’endeuta-
ment en l’immobilitzat financer, en les despeses de
personal i en les assegurances. Objectius, control i pro-
cediments.

Tema 22

La fiscalització de l’execució dels pressupostos. Objec-
tius, control intern i procediments.

Tema 23

La fiscalització dels recursos humans. Objectius, con-
trol intern i procediments.

Tema 24

La fiscalització de la contractació administrativa. Ob-
jectius, control intern i procediments.

Tema 25

La fiscalització de l’immobilitzat material i immateri-
al: especial referència als béns rebuts en adscripció i als
béns rebuts en cessió de les empreses públiques. Objec-
tius, control intern i procediments.

Tema 26

La fiscalització de les transferències corrents i de capi-
tal rebudes: peculiaritats que presenten en el seu trac-
tament en les empreses públiques. Objectius, control
intern i procediments.

Tema 27

El contingut dels informes de fiscalització de regulari-
tat. Destinataris. Els informes de la Sindicatura de
Comptes: principals característiques. Els informes so-
bre el Compte general de la Generalitat i el Compte
general de les corporacions locals.

V. AUDITORIA OPERATIVA

Tema 28

Concepte de performance. Condicions necessàries per
a establir un control de performance. Les tres Es:
economia, eficiència i eficàcia. Interrelació entre eco-
nomia, eficàcia i eficiència.

Tema 29

Ús d’indicadors. Indicadors d’economia. Indicadors
d’eficiència. Indicadors d’eficàcia. Comparadors o re-
ferents.

Tema 30

Les auditories operatives o de performance: classes. La
fase de planificació: l’estudi i l’informe preliminar.

L’informe en les auditories operatives o de performan-
ce. Els informes de la Sindicatura de Comptes.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Liquidació del pressupost del Parla-
ment i del Síndic de Greuges correspo-
nent a l’exercici del 2002
Tram. 232-00009/06

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 d’abril
de 2003 ha conegut la liquidació del Pressupost del
Parlament i del Síndic de Greuges corresponent a
l’exercici del 2002, que ha presentat la Comissió de
Govern Interior.

D’acord amb l’article 46.2.tercer del Reglament ha
aprovat la dita liquidació.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2003

El secretari quart El president del Parlament
Isidre Gavín i Valls Joan Rigol i Roig

4.90.05.
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PARLAMENT DE CATALUNYA

EXERCICI 2002

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Crèdit Crèdit Obligacions Romanent Pendent de
Article Descripció inicial Modificació definitiu reconegudes de crèdit Pagaments pagament

10 Alts càrrecs 5.862.272,07 0,00 5.862.272,07 5.664.882,87 197.389,20 5.664.882,87 0,00

11 Personal eventual 391.859,89 0,00 391.859,89 292.248,59 99.611,30 292.248,59 0,00

12 Perosnal funcionari 6.265.551,19 6.265.551,19 6.144.732,53 120.818,66 6.144.732,53 0,00

13 personal laboral 171.288,45 82.000,00 253.288,45 241.016,15 12.272,30 241.016,15 0,00

15 Incentius al rendiment 127.414,57 510.000,00 637.414,57 449.997,38 187.417,19 449.997,38 0,00

16 Quotes, prestacions i despeses socials 3.067.565,78 919.369,27 3.986.935,05 3.402.833,15 584.101,90 3.385.681,32 17.151,83

TOTAL CAPÍTOL  I 15.885.951,95 1.511.369,27 17.397.321,22 16.195.710,67 1.201.610,55 16.178.558,84 17.151,83

20 Lloguers 526.713,33 -93.165,10 433.548,23 388.216,16 45.332,07 336.340,46 51.875,70

21 Reparacions, manteniment i conservació 877.477,67 40.750,00 918.227,67 726.896,25 191.331,42 541.043,75 185.852,50

22 Material subministraments i altres 3.155.105,10 390.492,21 3.545.597,31 3.009.870,30 535.727,01 2.366.804,45 643.065,85

23 Indemnitzacions per raó del servei 2.853.605,47 154.502,19 3.008.107,66 2.942.996,72 65.110,94 2.919.967,40 23.029,32

TOTAL CAPÍTOL  II 7.412.901,57 492.579,30 7.905.480,87 7.067.979,43 837.501,44 6.164.156,06 903.823,37

48 A famílies i institucions 5.159.688,92 4.632.439,03 9.792.127,95 9.792.060,57 67,38 9.770.442,16 21.618,41

TOTAL CAPÍTOL  IV 5.159.688,92 4.632.439,03 9.792.127,95 9.792.060,57 67,38 9.770.442,16 21.618,41

61 Obres 2.303.995,70 1.266.630,65 3.570.626,35 3.280.152,24 290.474,11 3.043.476,38 236.675,86

62 Inversió en maquinària 1.029.533,73 -587.718,10 441.815,63 225.549,96 216.265,67 151.886,87 73.663,09

64 Inversió en mobiliari 180.303,63 59.000,00 239.303,63 230.966,19 8.337,44 206.804,03 24.162,16

65 Pla informàtic 942.086,47 0,00 942.086,47 593.381,81 348.704,66 446.258,38 147.123,43

67 Adquisició de llibres 66.111,33 0,00 66.111,33 66.078,67 32,66 56.900,40 9.178,27

TOTAL CAPÍTOL  VI 4.522.030,86 737.912,55 5.259.943,41 4.396.128,87 863.814,54 3.905.326,06 490.802,81

78 Transferències a famílies 6,01 6,01 12,02 6,01 6,01 6,01 0,00

TOTAL CAPÍTOL  VII 6,01 6,01 12,02 6,01 6,01 6,01 0,00

81 Bestretes 12.020,24 0,00 12.020,24 12.020,24 0,00 12.020,24 0,00

TOTAL CAPÍTOL VIII 12.020,24 0,00 12.020,24 12.020,24 0,00 12.020,24 0,00

TOTAL  PRESSUPOST  2002 32.992.599,55 7.374.306,16 40.366.905,71 37.463.905,79 2.902.999,92 36.030.509,37 1.433.396,42

4.90.05.
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SÍNDIC DE GREUGES

EXERCICI 2002

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Crèdit Crèdit Obligacions Romanent Pendent de
Article Descripció inicial Modificació definitiu reconegudes de crèdit Pagaments pagament

10 Alts càrrecs 256.632,17 0,00 256.632,17 254.820,78 1.811,39 254.820,78 0,00

11 Personal eventual 829.396,70 14.064,07 843.460,77 799.255,07 44.205,70 799.255,07 0,00

12 Perosnal funcionari 359.405,24 -34.000,00 325.405,24 316.688,04 8.717,20 316.688,04 0,00

13 personal laboral 32.154,14 65.553,13 97.707,27 95.574,89 2.132,38 95.574,89 0,00

15 Incentius al rendiment 40.808,72 6.000,00 46.808,72 44.541,14 2.267,58 44.541,14 0,00

16 Quotes, prestacions i despeses socials 266.969,57 1.500,00 268.469,57 252.953,59 15.515,98 240.725,86 12.227,73

TOTAL CAPÍTOL  I 1.785.366,54 53.117,20 1.838.483,74 1.763.833,51 74.650,23 1.751.605,78 12.227,73

20 Lloguers 54.091,09 21.800,00 75.891,09 74.808,12 1.082,97 72.827,63 1.980,49

21 Reparacions, manteniment i conservació 15.025,30 9.000,00 24.025,30 23.965,62 59,68 23.347,96 617,66

22 Material subministraments i altres 404.841,73 40.194,84 445.036,57 326.085,43 118.951,14 285.184,89 40.900,54

23 Indemnitzacions per raó del servei 66.712,34 12.000,00 78.712,34 68.147,41 10.564,93 63.974,95 4.172,46

TOTAL CAPÍTOL  II 540.670,46 82.994,84 623.665,30 493.006,58 130.658,72 445.335,43 47.671,15

61 Obres 601,01 72.098,96 72.699,97 63.838,82 8.861,15 10.532,96 53.305,86

62 Inversió en maquinària 1.202,02 6.000,00 7.202,02 4.151,69 3.050,33 3.331,42 820,27

64 Inversió en mobiliari 3.005,06 26.000,00 29.005,06 26.217,27 2.787,79 1.180,23 25.037,04

65 Pla informàtic 12.020,24 24.040,48 36.060,72 13.621,58 22.439,14 13.621,58 0,00

67 Adquisició de llibres 1.803,04 1.000,00 2.803,04 1.814,62 988,42 1.577,59 237,03

TOTAL CAPÍTOL  VI 18.631,37 129.139,44 147.770,81 109.643,98 38.126,83 30.243,78 79.400,20

81 Bestretes 3.005,06 0,00 3.005,06 3.005,06 0,00 3.005,06 0,00

TOTAL CAPÍTOL VIII 3.005,06 0,00 3.005,06 3.005,06 0,00 3.005,06 0,00

TOTAL  PRESSUPOST  2002 2.347.673,43 265.251,48 2.612.924,91 2.369.489,13 243.435,78 2.230.190,05 139.299,08

4.90.05.
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4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs general de mèrits i capacitats
per a la provisió definitiva de diversos
llocs de treball de l’escala general
d’administrador/a del cos d’adminis-
tradors parlamentaris del Parlament de
Catalunya
Tram. 500-00049/06

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessions del
08.04.2003 i 15.04.2003

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda els dies 8 i 15
d’abril de 2003, d’acord amb la base 8.1 de la convo-
catòria del concurs general de mèrits i capacitats per a
la provisió definitiva de diversos llocs de treball de l’es-
cala general d’administrador/a del cos d’administradors
parlamentaris del Parlament de Catalunya  ha acordat
nomenar per a formar part de la comissió tècnica d’ava-
luació de l’esmentat concurs, com a Presidenta la Sra.
Imma Folchi i Bonafonte, i com a suplent el Sr. Xavi-
er Muro i Bas, director de Govern Interior,  com a vo-
cals la persona responsable de cada centre gestor,  i per
a formar part de totes les comissions tècniques d’ava-
luació que es constituiran per a aquesta convocatòria i en
representació del personal, la Sra. Teresa Casas i Vives
com a vocal titular i la Sra.  Helena Clivillé i Martínez
com a vocal suplent.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2003

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Concurs general de mèrits i capacitats
per a la provisió definitiva de diversos
llocs de comandament de l’escala ge-
neral d’administrador/a del cos d’ad-
ministradors parlamentaris del Parla-
ment de Catalunya
Tram. 500-00050/06

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessions del
08.04.2003 i 15.04.2003

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda els dies 8 i 15
d’abril de 2003, d’acord amb la base 8.1 de la convo-
catòria del concurs general de mèrits i capacitats per a
la provisió definitiva de diversos llocs de comandament
de l’escala general d’administrador/a del cos d’admi-
nistradors parlamentaris del Parlament de Catalunya ha
acordat nomenar per a formar part de la comissió tèc-
nica d’avaluació de l’esmentat concurs, com a Presi-
denta la Sra. Imma Folchi i Bonafonte, i com a su-
plent el Sr. Xavier Muro i Bas, director de Govern
Interior, com a vocals la persona responsable de cada
centre gestor, i per a formar part de totes les comis-
sions tècniques d’avaluació que es constituiran per a
aquesta convocatòria i en representació del personal,
la Sra. Helena Clivillé i Martínez com a vocal titular
i la Sra. Teresa Casas i Vives com a vocal suplent.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2003

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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