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DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política industrial, especialment pel que fa a la
reforma del Centre d’Informació i Desenvolupament
Empresarials (Cidem) (tram. 300-00354/06). Reti-
rada. p. 5

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

tres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures de preven-
ció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana
(tram. 200-00065/06). Ponència per a elaborar l’In-
forme. p. 5

Projecte de llei d’universitats de Cata-
lunya (tram. 200-00070/06). Esmenes a la totalitat
presentades. p. 6

Llei de mesures fiscals i administrati-
ves (tram. 200-00073/06). Correcció d’errades de
publicació. p. 6

Projecte de llei de creació del Col·legi
d’Ambientòlegs i Ambientòlogues de Catalunya (tram.
200-00079/06). Text presentat. Antecedents. p. 6

Projecte de llei de modificació de l’ar-
ticle 22 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (tram.
200-00080/06). Text presentat. Antecedents. Trami-
tació pel procediment d’urgència. p. 8

Projecte de llei de mutualitats de previ-
sió social (tram. 200-00081/06). Text presentat.
Antecedents. p. 9

Projecte de llei reguladora del sistema
d’acreditació de les entitats col·laboradores de l’ad-
ministració en matèria de medi ambient (tram. 200-
00082/06). Text presentat. Antecedents. p. 22

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei electoral de Catalu-
nya (tram. 202-00180/06). Presentació i tramesa al
Consell Executiu. p. 33

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre els empla-
çaments alternatius de la central tèrmica de cicle
combinat de producció d’energia elèctrica prevista
de construir a Martorell (Baix Llobregat) (tram. 250-
02771/06). Esmenes presentades. p. 35

Proposició no de llei sobre la progra-
mació, en els mitjans de comunicació, de debats
sectorials amb la participació de totes les forces
polítiques amb representació parlamentària (tram.
250-02883/06). Esmenes presentades. p. 35

Proposició no de llei sobre la inclusió
de la carretera entre Preixana i Tàrrega (Urgell) a la
xarxa comarcal de carreteres de Catalunya (tram.
250-03292/06). Presentació. p. 36

Proposició no de llei sobre la prevenció
de riscos laborals i els plans d’evacuació i emergèn-
cia dels centres d’ensenyament públics de Catalu-
nya (tram. 250-03293/06). Presentació. p. 36

Proposició no de llei sobre la prolonga-
ció del túnel de la Ronda General Mitre, per sota de
la Via Augusta, fins al carrer Ganduxer de Barcelo-
na (tram. 250-03294/06). Presentació. p. 37

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un hospital comarcal a Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès) (tram. 250-03295/06). Presentació. p. 38

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

Projecte de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional
(tram. 269-00007/06). Esmenes a la totalitat presen-
tades. Ponència per a elaborar l’Informe. p. 38

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la
Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport (tram. 270-
00050/06). Correcció d’errades de publicació. p. 39

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació
al Consell Executiu sobre l’habitatge (tram. 302-
00036/06). Correcció d’errades de publicació. p. 41

(Dos fascicles) Fascicle primer

Correc. d'errades de publicació
El nomenament de la senyora Aurora Gómez Martínez com a interina de l'escala d'administrador/a del cos d'administradors parlamentaris del Parlament de Catalunya, de la pàg. 75, ha estat corregit en el BOPC núm. 385,  pàg. 45El concurs-oposició lliure per a proveir una plaça de periodista del Departament de Relacions Parlamentàries i de Comunicació del Parlament de Catalunya (tram. 501-00022/06), de la pàg. 74, ha estat corregit en el BOPC 385, pàg. 45.
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lacions. Trasllat al període de
sessions següent. p. 42

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’evolució dels preus de consum i el cost de la vida
a Catalunya (tram. 300-01062/06). Presentació. p. 45

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les mesures per a reduir la delinqüència (tram. 300-
01063/06). Presentació. p. 45

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la Cambra

Delegació de funcions del president
del Parlament. Resolució. p. 46

Delegació de funcions del president
del Parlament. Resolució. p. 46

4.45. Composició dels òrgans de la cam-
bra

Composició de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost (tram. 400-00003/06).
Substitució de diputats. p. 46

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Resolució
263/VI del Parlament de Catalunya, sobre les obres
per a completar el conjunt d’infraestructures de la
comarca del Baix Llobregat (tram. 340-00178/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 46

Control del compliment de la Resolució
878/VI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte
de millora i construcció del traçat definitiu del tram de
la carretera C-1410-A al pas pel barri de la Coromi-
na, de Cardona (Bages) (tram. 340-00840/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. p. 47

Control del compliment de la Moció
152/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca d’habitatge a Catalunya (tram. 340-01048/06).
Informe relatiu al compliment de la Moció. p. 47

Control del compliment de la Moció
163/VI del Parlament de Catalunya, sobre la proble-
màtica plantejada per la reducció d’efectius policials
i el desplegament del cos de Mossos d’Esquadra,
especialment a l’àrea metropolitana (tram. 340-
01124/06). Informe relatiu al compliment de la Mo-
ció. p. 48

Control del compliment de la Moció
168/VI del Parlament de Catalunya, sobre la sensi-
bilització social envers la violència de gènere (tram.
340-01143/06). Informe relatiu al compliment de la
Moció. p. 48

Control del compliment de la Resolu-
ció 1160/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
reforma i el condicionament de la carretera C-233
entre les Borges Blanques (les Garrigues) i Flix
(Ribera d’Ebre) (tram. 340-01154/06). Informe rela-
tiu al compliment de la Resolució. p. 48

Control del compliment de la Moció
174/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca d’habitatge (tram. 340-01161/06). Informe rela-
tiu al compliment de la Moció. p. 49

Control del compliment de la Moció
176/VI del Parlament de Catalunya, sobre les rela-
cions laborals a Catalunya (tram. 340-01163/06).
Informe relatiu al compliment de la Moció. p. 49

Control del compliment de la Moció
178/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca pel que fa a la tecnologia i a la societat del co-
neixement (tram. 340-01165/06). Informe relatiu al
compliment de la Moció. p. 50

Control del compliment de la Resolu-
ció 1150/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
obres de millora de la carretera C-14 entre Oliana
i Coll de Nargó (Alt Urgell) (tram. 340-01281/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 50

Control del compliment de la Resolu-
ció 1329/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’execució de les obres de millora del tram de la
carretera C-233, comprès entre les Borges Blan-
ques i l’Albagés (Garrigues) (tram. 340-01440/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 51

Control del compliment de la Resolu-
ció 1483/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ela-
boració d’un cens de catalans i llurs descendents
residents a l’exterior (tram. 340-01512/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 51

Control del compliment de la Resolu-
ció 1463/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
indemnitzacions al personal de les agrupacions de
jutjats de pau (tram. 340-01513/06). Informe relatiu
al compliment de la Resolució. p. 52

Control del compliment de la Resolució
1475/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’actua-
ció de mesures per a fer que l’empresa Barcelona
Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupa-
ment Urbanístic i d’Infraestructures, SA assumeixi
les directrius i les recomanacions de l’Informe de fis-
calització 3/2000-A de la Sindicatura de Comptes
corresponent a l’exercici 1998 (tram. 340-01514/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 53

Control del compliment de la Resolu-
ció 1437/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’un pas elevat a la carretera C-16, a
Sant Fruitós de Bages (tram. 340-01515/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. p. 53

Control del compliment de la Resolu-
ció 1425/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
reparació de la senyalització a les carreteres afec-
tades per les nevades (tram. 340-01516/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. p. 54

Control del compliment de la Resolu-
ció 1428/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
variant de la carretera B-510, a Dosrius (Maresme)
(tram. 340-01517/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. p. 54

Control del compliment de la Resolució
1441/VI del Parlament de Catalunya, sobre la crea-
ció d’un fons d’ajut al transport públic i la signatura
de contractes-programa per als municipis de la se-
gona corona metropolitana (tram. 340-01518/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 54

Control del compliment de la Resolu-
ció 1333/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
tram de Biosca a Guissona de la nova carretera de
Solsona a Guissona (tram. 340-01519/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 55
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1335/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
reparació de la carretera que va de Concabella a
Sant Ramon (Segarra) (tram. 340-01520/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. p. 55

Control del compliment de la Resolu-
ció 1065/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ela-
boració d’un estudi de connexió ferroviària entre
Granollers (Vallès Oriental) i Mataró (Maresme)
(tram. 340-01521/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. p. 55

Control del compliment de la Resolució
1431/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desdo-
blament de les carreteres C-65 i C-31, a Santa Cris-
tina d’Aro (Baix Empordà) (tram. 340-01522/06). In-
forme relatiu al compliment de la Resolució. p. 56

Control del compliment de la Resolu-
ció 1163/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
obres de millora de la carretera T-331 en el tram de
la Creu del Coll (Montsià) (tram. 340-01523/06). In-
forme relatiu al compliment de la Resolució. p. 56

Control del compliment de la Resolu-
ció 1094/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció i la dotació de recursos materials i hu-
mans del Centre d’Atenció Primària de Montmeló
(Vallès Oriental) (tram. 340-01524/06). Informe re-
latiu al compliment de la Resolució. p. 56

Control del compliment de la Resolu-
ció 626/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarra-
gona (tram. 340-01525/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. p. 57

Control del compliment de la Resolu-
ció 1298/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
projecte de construcció d’un centre d’educació in-
fantil i primària a Argentona (Maresme) (tram. 340-
01526/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 57

Control del compliment de la Resolu-
ció 1449/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’ampliació del Centre d’Educació Infantil i Primària
Vallalta, de Sant Iscle de Vallalta (Maresme) (tram.
340-01527/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 58

Control del compliment de la Resolu-
ció 1435/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’una via de connexió entre els barris
de l’Estació i la Butjosa, a Sallent (Bages) (tram.
340-01528/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 58

Control del compliment de la Resolució
873/VI del Parlament de Catalunya, sobre la millora
i l’ampliació de la carretera C-37 (abans B-213), en-
tre Igualada (Anoia) i Valls (Alt Camp) (tram. 340-
01529/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. p. 58

Control del compliment de la Resolu-
ció 1436/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
carretera BV-2111, de Sant Pere de Ribes a Olive-
lla (Garraf) (tram. 340-01530/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 59

Control del compliment de la Resolu-
ció 435/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
obres de millora en les autopistes A-7 i A-2 i els
vials corresponents (tram. 340-01531/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 59

Control del compliment de la Resolu-
ció 1132/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
obres de millora de la carretera C-241 (tram. 340-
01532/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 59

Control del compliment de la Resolu-
ció 1464/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’oferta de places als objectors de consciència i la
prestació dels serveis per altres col·lectius (tram.
340-01533/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 60

Control del compliment de la Resolu-
ció 1462/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
càstig físic infligit als infants dins la família (tram.
340-01534/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 60

Control del compliment de la Resolu-
ció 1461/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
creació d’un nou model d’atenció al menor (tram.
340-01535/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 61

Control del compliment de la Resolu-
ció 1592/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
desplegament temporal d’agents de la Guàrdia Ci-
vil fins al desplegament del Cos de Mossos d’Es-
quadra (tram. 340-01536/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 62

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. 62

Control del compliment de la Resolu-
ció 1422/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
millora de les vies locals de Sant Pere Pescador
(Alt Empordà) (tram. 340-01538/06). Informe rela-
tiu al compliment de la Resolució. p. 63

Control del compliment de la Resolu-
ció 449/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
viabilitat d’un pla per a alliberar la concessió del
túnel del Cadí i els seus accessos el 2002 (tram.
340-01539/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 63

Control del compliment de la Resolu-
ció 1384/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
creació d’oficines de la Xarxa d’Intermediació i Se-
lecció Laboral en Origen a l’Amèrica Llatina (tram.
340-01540/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 63

Control del compliment de la Resolució
1545/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’aporta-
ció econòmica anual del Col·legi Oficial de Diplomats
en Infermeria de Barcelona al Consell General d’In-
fermeria d’Espanya (tram. 340-01541/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 64

Control del compliment de la Resolu-
ció 1438/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’ampliació dels serveis de transport en horari noc-
turn (tram. 340-01542/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. p. 64

Control del compliment de la Resolució
1420/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elabo-
ració d’un pla de millora dels serveis de transport a
Torrella de Foix (Alt Penedès) (tram. 340-01543/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 65
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1433/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’es-
tudi dels trams de concentració d’accidents (tram.
340-01544/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 65

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del se-
nyor Manuel Castells Oliván, professor sènior de la
Universitat Oberta de Catalunya i president del
Comitè Científic de l’Internet Interdisciplinary Ins-
titute (IN3), davant la Comissió d’Estudi sobre els
Efectes del Procés de Mundialització de l’Economia
i les Repercussions en les Relacions Internacionals
perquè informi, des de l’àmbit de la seva especia-
litat, sobre l’objecte d’estudi de la Comissió (tram.
356-00600/06). Acord sobre la sol·licitud. p. 66

Sol·licitud de compareixença del se-
nyor Alfons Sancho i Vendrell, president de Medi-
cus Mundi España i president de la Federació Ca-
talana d’Organitzacions no Governamentals per al
Desenvolupament, davant la Comissió d’Estudi
sobre els Efectes del Procés de Mundialització de
l’Economia i les Repercussions en les Relacions
Internacionals perquè informi, des de l’àmbit de la
seva especialitat, sobre l’objecte d’estudi de la Co-
missió (tram. 356-00601/06). Acord sobre la sol·li-
citud. p. 66

Sol·licitud de compareixença del se-
nyor Josep Ribera i Pinyol, director de la Fundació
Cidob, davant la Comissió d’Estudi sobre els Efec-
tes del Procés de Mundialització de l’Economia i les
Repercussions en les Relacions Internacionals per-
què informi, des de l’àmbit de la seva especialitat,
sobre l’objecte d’estudi de la Comissió (tram. 356-
00602/06). Acord sobre la sol·licitud. p. 66

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

Compareixença del senyor Manuel
Castells Oliván, professor sènior de la Universitat
Oberta de Catalunya i president del Comitè Científic
de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), davant
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés
de Mundialització de l’Economia i les Repercussi-
ons en les Relacions Internacionals perquè informi,
des de l’àmbit de la seva especialitat, sobre l’objec-
te d’estudi de la Comissió (tram. 357-00352/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 66

Compareixença del senyor Alfons
Sancho i Vendrell, president de Medicus Mundi
España i president de la Federació Catalana d’Or-
ganitzacions no Governamentals per al Desenvolu-
pament, davant la Comissió d’Estudi sobre els
Efectes del Procés de Mundialització de l’Economia
i les Repercussions en les Relacions Internacionals
perquè informi, des de l’àmbit de la seva especia-
litat, sobre l’objecte d’estudi de la Comissió (tram.
357-00353/06). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. p. 67

Compareixença del senyor Josep Ri-
bera i Pinyol, director de la Fundació Cidob, davant
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés
de Mundialització de l’Economia i les Repercussi-
ons en les Relacions Internacionals perquè informi,
des de l’àmbit de la seva especialitat, sobre l’objec-
te d’estudi de la Comissió (tram. 357-00354/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 67

4.55. Activitat parlamentària
4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 74, convocada
per al dia 13 de febrer de 2003. p. 67

4.67. Comunicacions dels grups parla-
mentaris i dels diputats

Sol·licitud de nomenament d’una po-
nència conjunta per a l’elaboració d’una proposta
de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
(tram. 206-00001/06). Correcció d’errades de publi-
cació. p. 67

4.80. Síndic de Greuges

Resolucions de cessament i nomena-
ment de personal al servei de la Institució del Sín-
dic de Greuges. p. 68

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs-oposició per a la provisió per
promoció interna de dues places de bibliotecari/ària
del Parlament de Catalunya (tram. 500-00040/06).
Nomenament de l’òrgan qualificador. Llista definiti-
va de persones admeses i excloses. p. 68

Concurs per a proveir definitivament un
lloc de treball de cap de l’Àrea tècnica d’àudio i vídeo
del Parlament de Catalunya (tram. 500-00045/06).
Convocatòria. p. 69

Concurs-oposició lliure per a proveir
una plaça de bibliotecari/ària del Parlament de Ca-
talunya (tram. 501-00021/06). Nomenament de l’òr-
gan qualificador. Llista definitiva de persones adme-
ses i excloses. p. 72

Concurs-oposició lliure per a proveir
una plaça de periodista del Departament de Relaci-
ons Parlamentàries i de Comunicació del Parlament
de Catalunya (tram. 501-00022/06). Llista provisonal
d’aspirants admesos i exclosos i llista provisional
d’aspirants exempts de realitzar la prova de coneixe-
ments de llengua catalana. p. 74

Nomenament de la senyora Aurora
Gómez Martínez com a interina de l’escala d’admi-
nistrador/a del cos d’administradors parlamentaris
del Parlament de Catalunya. p. 75

Nomenament interí d’un assessor lin-
güístic del Parlament de Catalunya. p. 75

4.90.15 Contractació

Concurs per a la contractació d’asse-
gurances de vida i complementàries p. 75
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política industrial, especialment pel
que fa a la reforma del Centre d’Infor-
mació i Desenvolupament Empresari-
als (Cidem)
Tram. 300-00354/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 52363).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
22.01.2003.

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 mesures de preven-
ció dels incendis forestals en les urba-
nitzacions sense continuïtat immedia-
ta amb la trama urbana
Tram. 200-00065/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, d’acord amb l’article 97.1 del
Reglament, ha nomenat la ponència per a elaborar l’In-
forme sobre el Projecte de llei de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense con-
tinuïtat immediata amb la trama urbana (tram. 200-
00065/06) i les esmenes presentades, que resta consti-
tuïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Francesc Iglesias i Sala

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sr. Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Grup Parlamentari Popular:

Sr. Josep Maria Fabregat i Vidal

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Xavier Vendrell i Segura

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds:

Sra. Bet Font i Montanyà

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

2.20.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT
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Projecte de llei d’universitats de Cata-
lunya
Tram. 200-00070/06

Esmenes a la totalitat presentades
Reg. 48470, 49483 i 49510 / Admissió a tràmit: Mesa
de la Comissió de Política Cultural, 05.11.2002

ESMENA PRESENTADA PEL G. P. D’INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS (REG. 48470)

1
ESMENA NÚM. 1
A la totalitat
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

De retorn del Projecte de llei.

ESMENA PRESENTADA PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 49483)

1
ESMENA NÚM. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De retorn del Projecte de llei.

ESMENA PRESENTADA PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 49510)

1
ESMENA NÚM. 1
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn del Projecte de llei.

Llei de mesures fiscals i administrati-
ves
Tram. 200-00073/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
378)

Al BOPC núm. 378, a la pàg 41

Secció sisena

Gestió d’Infraestructures, SA

Article 59. Modificació de l’objecte social de l’empresa
Gestió d’Infraestructures, SA

On diu:

«2. [...] o per terceres persones, que poden actuar per
encàrrec del Govern, en nom propi i per compte propi,
o en nom propi i per compte de la Generalitat o de les
dites terceres persones, segons els termes dels encàrrecs
i els mandats d’actuació.»

Ha de dir:

«2. [...] o per terceres persones. Gestió d’Infraestruc-
tures, SA actua per encàrrec del Govern, en nom pro-
pi i per compte propi, o en nom propi i per compte de
la Generalitat o de les terceres persones a què es refe-
reix l’apartat 1.b, segons els termes dels encàrrecs i els
mandats d’actuació.»

On diu:

«3. [...] i qualsevol altra disposició que sigui aplicable
pel caràcter d’empresa pública de la societat o en soci-
etats d’objecte idèntic o anàleg.»

Ha de dir:

«3. [...] i qualsevol altra disposició que sigui aplicable
pel caràcter d’empresa pública de la societat, en soci-
etats d’objecte idèntic o anàleg.»

Projecte de llei de creació del Col·legi
d’Ambientòlegs i Ambientòlogues de
Catalunya
Tram. 200-00079/06

Text presentat
Reg. 52137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, secretari del Govern

CERTIFICO

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 8 de gener de 2003, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta de la consellera de Justícia i Interior
s’aprova l’avantprojecte de Llei de creació del Col·legi
d’Ambientòlegs i Ambientòlogues de Catalunya i s’au-
toritza l’esmentada consellera perquè el presenti al Par-
lament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el nou de gener de dos mil tres.

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI D’AM-
BIENTÒLEGS I AMBIENTÒLOGUES DE CATALUNYA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La creixent preocupació pel medi ambient de la pobla-
ció, les noves regulacions en matèria de medi ambient
i la necessitat que les empreses, per ésser més compe-
titives, no descuidin el respecte al medi ambient, ha
donat lloc a la formació d’uns professionals i d’una
professió que respon a aquestes necessitats socials a les
quals dóna solució amb actuacions específiques.

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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L’activitat dels professionals ambientòlegs té una inci-
dència molt significativa i creixent des de fa uns anys
tant en el sector del medi ambient, cada dia més impor-
tant i al qual la societat és cada cop més sensible, com
en el món de l’economia, sectors afectats per l’actual
progrés tecnològic. D’entre les activitats d’aquests pro-
fessionals es poden destacar l’aplicació i el desenvolu-
pament de tècniques bàsiques d’avaluació i planificació
necessàries per a la prevenció ambiental i la seva ges-
tió.

La professió d’ambientòleg/ambientòloga s’ha conso-
lidat definitivament amb l’establiment, mitjançant el
Reial decret 2083/1994, de 20 d’octubre, del títol de
llicenciat o llicenciada en ciències ambientals i les di-
rectrius generals pròpies dels plans d’estudi conduents
a l’obtenció d’aquest títol.

Atès el nombre de llicenciats i llicenciades, la creixent
importància qualitativa d’aquesta professió i l’ampli
camp d’acció que abasta, la creació del Col·legi d’Am-
bientòlegs i Ambientòlogues de Catalunya permet do-
tar aquests professionals d’una organització capaç de
vetllar per la defensa de llurs interessos, que s’han
d’adequar als de la ciutadania, d’ordenar l’exercici de
la professió i delimitar-ne de manera positiva la norma-
tiva deontològica dins la legalitat vigent. Alhora, la cre-
ació del Col·legi ha de comportar un benefici en la qua-
litat del servei que han de prestar aquests professionals,
que ha de repercutir en els individus, els grups i els
col·lectius i, en general, en la societat actual que en
demana els serveis.

Així, doncs, en virtut de les competències exclusives
que en matèria de col·legis professionals reconeix l’ar-
ticle 9.23 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i de
conformitat amb el que estableix l’article 3.1 de la Llei
13/1982, de 17 de desembre, de col·legis professionals,
que regula l’extensió de l’organització col·legial mitjan-
çant llei a les professions que n’estan mancades, es
considera oportuna i necessària la creació d’un col·legi
professional que integri tots els professionals de les
ciències ambientals.

ARTICLE 1

Es crea el Col·legi d’Ambientòlegs i Ambientòlogues de
Catalunya, corporació de dret públic, amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat per  complir els seus
fins.

ARTICLE 2

L’àmbit territorial del Col·legi d’Ambientòlegs i
Ambientòlogues és Catalunya.

ARTICLE 3

El Col·legi d’Ambientòlegs i Ambientòlogues de Cata-
lunya agrupa les persones que es dediquen a l’activitat
professional de gestió medioambiental, planificació
territorial i aplicació de les ciències o tècniques ambi-
entals i que tenen la titulació de llicenciat/llicenciada  o
doctor/doctora en ciències ambientals o un títol estran-
ger equivalent degudament homologat. La integració
s’ha de fer d’acord amb el que disposen les lleis regu-
ladores dels col·legis professionals.

ARTICLE 4

El Col·legi d’Ambientòlegs i Ambientòlogues de Cata-
lunya, pel que fa als aspectes institucionals i corpora-
tius,  s’ha de relacionar amb el Departament de Justícia
i Interior o amb el departament que tingui atribuïdes les
competències administratives en matèria de col·legis
professionals. Pel que fa als aspectes relatius a la pro-
fessió, el Col·legi s’ha de relacionar amb els departa-
ments de la Generalitat que hi tinguin competències.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

1. L’Associació Catalana de Ciències Ambientals, en el
termini màxim d’un any a comptar de l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, actuant com a Comissió Gestora, ha
d’aprovar uns estatuts provisionals del Col·legi
d’Ambientòlegs i Ambientòlogues de Catalunya, amb
el contingut que estableix l’article 11 de la Llei 13/
1982, del 17 de desembre, de col·legis professionals.

2. La Comissió Gestora a què fa referència l’apartat 1
s’ha de constituir en Comissió d’Habilitació amb la
incorporació de representants de les universitats que
imparteixen els estudis de ciències ambientals a Cata-
lunya i persones expertes de reconegut prestigi en
aquest camp. La dita Comissió ha d’habilitar, si escau,
els professionals que no tenen el títol i que es troben
dins algun dels supòsits de la disposició transitòria
quarta i que sol·licitin la incorporació al Col·legi per
participar en l’assemblea constituent del Col·legi, sens
perjudici d’un recurs posterior davant d’aquesta contra
les decisions d’habilitació adoptades per la Comissió.

3. Els estatuts provisionals han de regular, en tot cas, el
procediment per convocar l’assemblea constituent.
S’ha de garantir la màxima publicitat de la convocatò-
ria mitjançant la publicació d’aquesta en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya i en els diaris de més
difusió de Catalunya.

SEGONA

Les funcions de l’assemblea constituent són:

a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gestora i
ratificar-ne els membres perquè s’encarreguin de la
direcció de l’assemblea o bé nomenar-ne de nous.

b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.

c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs cor-
responents en els òrgans col·legials.

TERCERA

Els estatuts definitius del Col·legi d’Ambientòlegs i
Ambientòlogues de Catalunya, un cop aprovats, junta-
ment amb el certificat de l’acta de l’assemblea consti-
tuent, s’han de trametre al Departament de Justícia i
Interior o al departament que tingui atribuïdes les com-
petències administratives en matèria de col·legis profes-
sionals, perquè se’n qualifiqui la legalitat i es publiquin
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.01.01.
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QUARTA

Es poden integrar al Col·legi d’Ambientòlegs i Am-
bientòlogues de Catalunya, si ho sol·liciten dins dels dos
anys següents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les
persones que estiguin en possessió d’un dels títols de
llicenciat o de diplomat en les carreres universitàries
que donen dret a l’accés al segon cicle de la llicencia-
tura en Ciències Ambientals i que compleixin qualse-
vol dels requisits següents:

a) Haver cursat un mestratge d’una durada no inferior
a 500 hores, de les quals 200 hores han de versar sobre
conceptes bàsics en Ciències Ambientals i 300 hores
d’especialització en alguna de les funcions pròpies del
professional ambientòleg, i poder acreditar també una
experiència professional mínima de dos anys en les tas-
ques pròpies de l’ambientòleg en activitats desenvolu-
pades dins dels cinc anys anteriors a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei.

b) Poder acreditar una experiència professional mínima
de cinc anys en les tasques pròpies de l’ambientòleg en
activitats desenvolupades dins dels deu anys anteriors
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Text de la disposició

2. Memòria justificativa de la directora general de Dret
i d’Entitats Jurídiques

3. Marc normatiu de l’advocada en cap de l’Assessoria
Jurídica

4. Taula de disposicions afectades de l’advocada en cap
de l’Assessoria Jurídica

5. Informe econòmic del subdirector general de Gestió
Econòmica

6. Informe interdepartamental d’impacte de gènere de
l’Institut Català de la Dona

7. Informe jurídic de l’advocada en cap de l’Assesso-
ria Jurídica

8. Altra documentació

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Projecte de llei de modificació de l’ar-
ticle 22 de la Llei 10/1994, d’11 de juli-
ol, de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 200-00080/06

Text presentat
Reg. 52138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, secretari del Govern

CERTIFICO

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 8 de gener de 2003, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta de la consellera de Justícia i Interior
s’aprova l’avantprojecte de Llei de modificació de l’ar-
ticle 22 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia
de la Generalitat-mossos d’esquadra i s’autoritza l’es-
mentada consellera perquè el presenti al Parlament, tot
sol·licitant la seva tramitació pel procediment d’urgèn-
cia.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el tretze de gener de dos mil tres.

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 22 DE

LA LLEI 10/1994, D’11 DE JULIOL, DE LA POLICIA DE LA

GENERALITAT-MOSSOS D’ESQUADRA

Per la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la
Generalitat-mossos d’esquadra, es va estructurar i regu-
lar funcionalment i estatutàriament aquest cos policial,
que té el caràcter de policia ordinària i integral i actua
en tot el territori de Catalunya.

Des de l’aprovació de la citada Llei, la policia de la
Generalitat ha tingut una important evolució en el nom-
bre d’efectius que la integren, així com en l’exercici de
les seves funcions com a conseqüència, principalment,
del desplegament territorial per substitució de les for-
ces i cossos de seguretat de l’Estat.

Així mateix, l’exercici de la funció policial en totes les
seves vessants requereix dotar-se de funcionaris amb la
màxima professionalitat i preparació possible, la qual
cosa comporta que el procés de selecció dels seus
membres sigui complex i inclogui un període de pràc-
tiques en el qual els aspirants realitzen funcions
policials.

La realització d’aquestes tasques, necessàries per a la
correcta formació de l’aspirant, impliquen que els fun-
cionaris en pràctiques estiguin immersos en situacions
de risc. No obstant això, si durant la prestació dels ser-

3.01.01.
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veis policials en el període de pràctiques els aspirants
pateixen determinades lesions que impliquin algun ti-
pus d’exclusió mèdica, no poden assolir la condició de
mosso d’esquadra.

Aquest fet fa necessari modificar l’article 22 de la Llei
per tal que els aspirants que en l’exercici de funcions
policials pateixin lesions no siguin exclosos del procés
selectiu i puguin entrar a formar part del cos de mossos
d’esquadra en un lloc de treball adequat a les seves
capacitats.

Finalment, per tal que puguin beneficiar-se de les pre-
visions de la Llei les persones excloses dels diferents
processos selectius com a conseqüència d’haver patit
lesions durant la prestació dels serveis policials, la llei
és d’aplicació als funcionaris en pràctiques que hagin
participat en els processos selectius d’accés al cos de
mossos d’esquadra convocats des de l’entrada en vigor
de la Llei 10/1994, d’11 de juliol.

ARTICLE ÚNIC

S’afegeix un apartat 4 a l’article 22 de la Llei 10/1994,
d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos
d’esquadra, amb el text següent:

«4. No obstant el que disposa l’apartat anterior, i un cop
superat el curs selectiu, en el supòsit que la causa d’ex-
clusió mèdica sigui conseqüència de les lesions sofer-
tes en l’exercici de les seves funcions com a funciona-
ri en pràctiques, l’òrgan responsable pot proposar el
nomenament com a funcionari de carrera a l’òrgan
competent i li serà assignat un lloc de treball adient a
les seves capacitats.»

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El que disposa aquesta Llei és d’aplicació als funciona-
ris en pràctiques que hagin participat en els processos
selectius d’accés al cos de mossos d’esquadra convo-
cats amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 10/
1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-
mossos d’esquadra.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. HABILITACIÓ REGLAMENTÀRIA

S’autoritza el Govern de la Generalitat i la consellera de
Justícia i Interior per a dictar les normes reglamentàri-
es que siguin necessàries per al desplegament i l’execu-
ció d’aquesta Llei.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

– Memòria

– Llista de disposicions afectades i taula de vigència

– Anàlisi cost benefici

– Informe jurídic

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud:  Govern de la Generalitat (reg. 52138).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats
amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.01.2003.

Projecte de llei de mutualitats de previ-
sió social
Tram. 200-00081/06

Text presentat
Reg. 52180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, secretari del Govern

CERTIFICO

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 8 de gener de 2003, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta del conseller d’Economia i Finances
s’aprova l’avantprojecte de Llei de Mutualitats de Pre-
visió Social i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el
presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el quatre de desembre de dos mil
dos.

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI DE MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les mutualitats de previsió social són unes entitats
d’una gran tradició i arrelament a Catalunya, que tenen
el seu origen en els gremis i les confraries a l’edat mit-
jana, i que mantenen una àmplia presència en el sector
assegurador català, la qual cosa demostra el sentit asso-
ciatiu del poble de Catalunya en cercar solucions, des
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de la col·laboració i la solidaritat, als problemes plante-
jats per esdeveniments que comporten riscos per les
persones o llurs recursos.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, al seu article 9
apartat 21, atorga a la Generalitat de Catalunya compe-
tència exclusiva en matèria de mutualisme no integrat en
la Seguretat Social obligatòria, de conformitat amb la
legislació mercantil. Actualment, les mutualitats de pre-
visió social es troben regulades a Catalunya per la Llei
28/1991, de 13 de desembre. Amb posterioritat a la pu-
blicació de l’esmentada llei s’han produït una sèrie d’es-
deveniments que fan necessària la seva revisió, motiu
que aconsella la presentació d’un nou text. En primer
lloc, s’ha publicat la Llei 30/1995 de 8 de novembre,
d’ordenació i supervisió de l’assegurança privada, ade-
quada a la normativa comunitària i a l’evolució del sec-
tor assegurador. En segon lloc, aquesta mateixa evolu-
ció fa necessari dotar a les mutualitats de previsió social
dels mecanismes necessaris per tal de poder actuar en el
mercat de l’assegurança sense determinades restriccions
contingudes a la normativa actual.

Un primer objectiu d’aquesta Llei és, doncs, adaptar la
normativa catalana als desenvolupaments que han tin-
gut lloc al marc normatiu estatal. En aquesta línia, s’es-
tableix una nova regulació del procediment de consti-
tució de les mutualitats, que té en compte la prèvia
inscripció al Registre Mercantil de l’entitat. Així ma-
teix, la Llei efectua una sèrie de remissions a la norma-
tiva estatal en determinades matèries, tals com mesures
cautelars, règim d’infraccions i sancions, revocació,
dissolució, liquidació i extinció.

L’objectiu fonamental que persegueix aquesta Llei és el
foment del mutualisme. A tal fi, es facilita el llançament
de nous productes al mercat per part de les mutualitats
a través de l’eliminació de la necessitat d’autorització
administrativa dels reglaments i de les seves modifica-
cions, i de l’eliminació també de la necessitat d’autorit-
zació per l’assemblea de la mutualitat, aquesta darrera
amb algunes excepcions amb la qual cosa es satisfan les
demandes del sector i es facilita la competitivitat
d’aquestes entitats davant la resta de mútues i les soci-
etats anònimes. En aquesta mateixa línia de facilitar la
presència de les mutualitats al mercat, es preveu la re-
visió dels límits màxims de les prestacions que poden
atorgar i es reconeix la possibilitat de dur a terme de-
terminades activitats que guarden relació amb la seva
activitat i la utilització dels mediadors d’assegurances.
Hi ha també una regulació de les figures de caràcter
associatiu, amb reconeixement exprés de la Federació
de Mutualitats de Catalunya. Per tal de potenciar l’ac-
tivitat mutual a Catalunya i de reforçar la solvència de
les mutualitats es contempla una nova regulació del
règim econòmic i de la solvència, que es remet a la
normativa bàsica estatal en la matèria, la qual recull
l’aptitud a efectes del marge de solvència de les formu-
les representatives dels finançaments subordinats. Tam-
bé es redefineixen les funcions de la tutela administra-
tiva, amb especial relleu de la tasca inspectora.
Finalment, s’introdueix la figura del defensor del mu-
tualista, com a mecanisme de protecció de l’assegurat.

Per últim, s’introdueix una nova normativa reguladora
dels òrgans de govern, per tal de dotar de més agilitat

la gestió de les mutualitats en un entorn més competi-
tiu i de garantir la professionalització dels òrgans d’ad-
ministració i direcció, especialment en les entitats de
major dimensió, i d’introduir mecanismes de represen-
tació que funcionen en altres entitats de tipus associa-
tiu o fundacional. A tal fi i com a principals novetats es
consolida la possibilitat de funcionar a través de l’as-
semblea de compromissaris que ja existeix a determi-
nades entitats i s’estableixen una sèrie de mecanismes
per possibilitar la presència a la junta directiva d’un
màxim de representativitat alhora que s’evita el control
de l’esmentada junta per l’equip directiu, possibilitant
l’adequada supervisió de la seva tasca per l’assemblea.
Igualment, es manté la Comissió de Control i la figura
del director en les entitats de major dimensió, adequant
les seves funcions al context en que les mútues desen-
volupen la seva activitat.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I. OBJECTE, ÀMBITS I REQUISITS

ARTICLE 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Constitueix l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei la regu-
lació de l’activitat del mutualisme no integrat a la Se-
guretat Social que duguin a terme les mutualitats de
previsió social que tinguin com a àmbit habitual d’ac-
tuació el territori de Catalunya.

ARTICLE 2. CONCEPTE DEL MUTUALISME NO INTEGRAT A
LA SEGURETAT SOCIAL

1. S’entén per mutualisme l’activitat asseguradora que
sense afany de lucre, amb caràcter voluntari i comple-
mentari de la Seguretat Social i finalitat de protecció
mútua, té per objecte la protecció dels socis, les perso-
nes que ells designin o llurs béns, i que s’organitza per
criteris de representativitat del soci de forma democrà-
tica.

2. Les mutualitats de previsió social també poden rea-
litzar, a més de l’activitat esmentada en l’apartat ante-
rior, activitats i prestacions de caràcter social i de ser-
veis.

ARTICLE 3. MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL

1. Les Mutualitats de Previsió Social exerceixen l’acti-
vitat descrita en l’article anterior com objecte principal
de la seva actuació.

2. Les mutualitats de previsió social tindran llibertat de
denominació, en la que hauran d’incloure l’expressió
mutualitat de previsió social, com a indicació de la for-
ma social, la qual pot substituir-se per les sigles MPS,
després de la denominació, sense que hi pugui haver
denominació idèntica que porti a confusió entre elles.

3. Sens perjudici del que es disposa a l’article 7 d’a-
questa Llei les mutualitats es classificaran en funció de
la seva forma d’actuació en:

a) De quota fixa: quan la cobertura comuna dels riscos
assegurats es faci mitjançant el pagament d’una quota
fixa al començament de cada període de risc. Sens per-
judici que es pugui preveure, estatutàriament, el paga-
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ment d’una prima a prorrata, a inici de període, per
previsió de sinistralitat.

b) De quota variable: quan tenen per objecte la cober-
tura comuna mitjançant el pagament d’una prima a
prorrata entre els associats únicament amb posteriori-
tat al sinistre. En aquest cas, la responsabilitat dels so-
cis serà mancomunada.

c) L’anterior classificació no exclou la possibilitat que
una mutualitat operi amb els dos sistemes.

ARTICLE 4. REQUISITS

Les mutualitats de previsió social per poder constituir-
se vàlidament han de complir, sens perjudici dels que
s’estableixin a la normativa que resulti d’aplicació, els
següents requisits:

a) No tenir afany de lucre.

b) Assumir directa i totalment els riscos garantits a llurs
associats, sens perjudici de les operacions de reassegu-
rança o coassegurança que, en qualsevol forma, puguin
realitzar d’acord amb la normativa que en cada cas els
hi sigui d’aplicació.

c) Dotar els seus fons amb les quotes dels seus associ-
ats, aportacions de persones o entitats protectores, els
rendiments de les seves inversions, així com de qualse-
vol altre recurs legítim.

d) Reconèixer la igualtat de drets i d’obligacions per a
tots els socis mutuals, sens perjudici que les aportaci-
ons i prestacions tinguin la relació que estableixin els
estatuts segons les circumstancies que concorrin en
cadascun dels mutualistes.

e) Conferir als socis la condició d’assegurats o de subs-
criptors de l’assegurança o totes dues condicions.

f) No imposar altres límits a l’ingrés a la mutualitat que
els fixats per raons legalment justificades en els estatuts.

g) Fixar que el règim de derrama passiva derivada de la
responsabilitat dels socis pels deutes socials de la mu-
tualitat no pot superar la tercera part de la suma de les
quotes satisfetes en els darrers tres exercicis, indepen-
dentment de la quota de l’exercici corrent.

h) Determinar l’estructura, composició i elecció dels
seus òrgans de govern de forma que sigui representativa
del seu col·lectiu social.

ARTICLE 5. RISCOS ASSEGURABLES

Les mutualitats de previsió social, en exercici de la seva
actuació complementària o alternativa a la Seguretat
Social, podran cobrir les contingències que es determi-
nin en el estatuts d’acord amb la normativa que els hi
és aplicable.

CAPÍTOL II. CONDICIONS PER A LA CONSTITUCIÓ

ARTICLE 6. CONSTITUCIÓ

Poden constituir lliurament mutualitats de previsió so-
cial un mínim de 50 persones físiques o de 3 persones
jurídiques, ja siguin aquestes públiques o privades, i
sempre que representin de forma fefaent un mínim de
50 persones físiques.

ARTICLE 7. TIPUS DE MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL

1. A més de les mutualitats de previsió social de caire
general es reconeixen les següents tipologies mutuals:

a) Mutualitats de professionals, complementàries al sis-
tema de Seguretat Social obligatòria o també alternati-
ves a aquest sistema d’acord amb la normativa aplica-
ble, formades per persones físiques vinculades a Col·legis
Professionals.

b) Mutualitats de caràcter empresarial, associatiu o
cooperatiu, en les quals els treballadors o associats
poden ser socis o assegurats, llevat el cas en què aquesta
actuï com instrument d’exteriorització de compromisos
per pensions, en que els treballadors hauran d’ostentar
la condició d’associats, si així ho determina la norma-
tiva aplicable.

c) Mutualitats de caràcter escolar, que tenen per objecte
atorgar prestacions relacionades amb la docència o
l’educació

2. Dins de les mutualitats fundades per persones jurídi-
ques, en els termes del que s’estableix a l’article 6,
poden existir entitats de base mutual, formades exclu-
sivament per mutualitats de previsió social, amb un
mínim de tres socis.

ARTICLE 8. PROCEDIMENT DE CONSTITUCIÓ

1. L’acord de constitució de les mutualitats de previsió
social i l’aprovació dels seus estatuts, que en ambdós
casos s’haurà d’elevar a escriptura pública, correspon
adoptar-lo a l’Assemblea convocada pels promotors.

2. L’Assemblea constituent ha de nomenar la Junta
Directiva, o bé una comissió gestora que representi els
promotors, la qual haurà de sol·licitar la inscripció de la
mutualitat de previsió social i realitzar els actes neces-
saris per l’accés efectiu a l’activitat.

3. La Junta Directiva, prèvia l’acreditació de la inscrip-
ció de l’entitat en el Registre Mercantil, ha de sol·licitar
la inscripció de la mutualitat al Registre de Mutualitats
de Previsió Social de Catalunya i lliurar-li una còpia
autèntica de l’escriptura pública en què consti l’acord
de constitució i d’aprovació dels estatuts amb els rams
o prestacions en que operarà la Mutualitat. L’esmentada
documentació s’acompanyarà d’un programa d’activi-
tats, ajustat a la normativa vigent.

4. La qualificació favorable de la documentació esmen-
tada en l’apartat 3 comportarà d’ofici la inscripció de
l’entitat en el Registre de Mutualitats de Previsió Social
de Catalunya, i l’atorgament de l’autorització adminis-
trativa corresponent pels rams o prestacions facultarà la
mutualitat de previsió social per poder iniciar l’activi-
tat asseguradora.

TÍTOL II. DE L’ESTRUCTURA I COMPOSICIÓ MUTUAL

CAPÍTOL I. DEL RÈGIM INTERN

ARTICLE 9. DELS ESTATUTS.

1. Els estatuts de les mutualitats de previsió social cons-
titueixen el règim jurídic regulador de la seva activitat
i funcionament.
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2. El contingut dels estatuts no pot ser contrari a la nor-
mativa que regula l’activitat i, a més dels requisits pre-
vistos en l’article 4 d’aquesta Llei hauran d’incloure:

a) La denominació, l’objecte social, la data d’inici de
l’activitat i la seva durada.

b) L’àmbit territorial d’actuació.

c) El domicili social.

d) La indicació de la forma d’actuació en què ha d’ope-
rar l’entitat, d’acord amb l’article 3

e) Les prestacions i rams en què opera la mutualitat

f) Les bases generals de l’organització associativa, les
normes de delegació de vot, el procediment per a pre-
ndre els acords, les competències i la composició dels
òrgans de govern, el sistema d’elecció i de remoció
dels càrrecs i de renovació i provisió de les seves va-
cants, assegurant en tot cas que el funcionament i el
control de l’entitat siguin democràtics.

g) Les normes sobre la quota d’entrada, el fons de ma-
niobra i l’homogeneïtat qualitativa i quantitativa dels
riscos, en el cas de les mutualitats que operen a quota
variable.

h) Els drets i els deures dels socis i les condicions ob-
jectives d’admissió, d’exclusió i de baixa, la participa-
ció efectiva dels mutualistes en el govern de l’entitat i
la protecció dels drets dels socis en cas de dissolució.

i) La responsabilitat dels qui exerceixen funcions direc-
tives i el règim de conflicte d’interessos. S’establiran
per reglament aquelles situacions en què pot donar-se
conflicte d’interessos.

j) El procediment de modificació dels estatuts.

k) El procediment pel qual els socis poden examinar les
propostes econòmiques o els documents comptables
relacionats als punts de l’ordre del dia de l’Assemblea
General.

l) Els mecanismes de constitució i modificació del fons
mutual, les normes de retorn de les quantitats aportades
i de pagament d’interessos.

m) La previsió de que les despeses d’administració no
excedeixin el límit establert.

n) La submissió del col·lectiu i de cadascun dels mutu-
alistes a la jurisdicció dels tribunals del domicili soci-
al pel que fa a les relacions societàries sens perjudici de
la possibilitat de sotmetre els conflictes entre els mutu-
alistes i la mutualitat, siguin de caràcter societari o as-
segurador, als mecanismes previstos als articles 39 i 40
d’aquesta Llei.

o) Qualsevol altre pacte que no sigui contrari a l’orde-
nament jurídic.

ARTICLE 10. DEL SOCIS

1. Pot ostentar el caràcter de soci qualsevol persona fí-
sica o jurídica, sense altres limitacions que les deriva-
des de la Llei o dels estatuts. Podran existir dos catego-
ries de socis:

a) Socis mutuals o mutualistes: persones físiques o ju-
rídiques afiliades a l’entitat que poden obtenir-ne algu-

na prestació per a ells, per a llurs drethavents o per a
persones vinculades a ells per llaços familiars, de tre-
ball, de convivència o d’associació, de conformitat amb
el que estableix aquesta Llei o, en el cas de riscos so-
bre les coses, els qui tenen un dret o interès legítim res-
pecte dels béns sobre els quals recau el risc.

b) Socis protectors: persones físiques o jurídiques que,
tot i no ser necessàriament subjectes de prestacions de
la mutualitat, contribueixen a mantenir-la i desenvolu-
par-la.

2. Els socis protectors poden tenir, d’acord amb el que
estableixin els estatuts, una participació en els òrgans
de govern, però en cap cas no poden assolir un nombre
de vots que els permeti el control dels òrgans socials o
vagi en detriment del funcionament democràtic de la
mutualitat.

ARTICLE 11. DRETS I OBLIGACIONS DELS SOCIS

1. Drets dels socis mutuals:

a) Assistir a les assemblees generals, en els termes pre-
vistos en els estatuts, amb dret de veu i vot per adoptar
acords. Tots els socis mutuals tindran els mateixos drets
polítics, econòmics i d’informació. Cada soci tindrà un
vot, llevat dels supòsits de delegació de vot previstos a
l’apartat 5 de l’article 16.

b) Elegir els òrgans de govern i poder ser-ne elegits
membres, inclosa, si s’escau, l’assemblea de compro-
missaris.

c) Disposar de la informació necessària per poder par-
ticipar en les assemblees generals, especialment la re-
lativa als estats comptables i financers que han de ser
sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea General Ordi-
nària.

d) Donar-se de baixa voluntàriament, respectant el ter-
mini de preavís que puguin fixar els estatuts i que no
serà inferior a dos mesos.

e) Percebre les prestacions garantides i els serveis per
activitats complementàries de l’entitat que els perto-
quin, així com les derrames actives o de retorn que si-
guin acordades dins l’exercici de l’activitat o com a
conseqüència de la seva baixa voluntària, en els termes
i condicions que siguin establerts

f) Qualsevol altre que els sigui reconegut per la Llei o
pels estatuts.

2. Obligacions dels socis mutuals:

a) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans
de govern.

b) Fer efectives les quotes, les derrames i les aportaci-
ons establertes, dins els límits fixats per la Llei o pels
estatuts.

c) Qualsevol altre deure que resulti de la normativa
aplicable o dels estatuts.

3. Les persones protectores tindran els drets i les obli-
gacions previstos als estatuts socials, podent-se preveu-
re el reemborsament de les seves aportacions al fons
mutual sempre que això no comporti que l’entitat dei-
xi de complir el que es preveu a l’article 33 d’aquesta
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llei o que es quedi en una situació de net patrimonial
negatiu.

ARTICLE 12. RELACIONS ENTRE ELS SOCIS I L’ENTITAT EN

L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT

1. Les prestacions a què té dret el mutualista són les que
resulten de l’aplicació dels estatuts de l’entitat, regla-
ments o condicions generals i particulars dels produc-
tes subscrits. No es poden exigir als seus socis més
quotes, derrames i aportacions que les que resulten
d’aplicar els estatuts, reglaments o condicions particu-
lars.

2. Les prestacions pels riscos sobre les persones esta-
blertes en favor dels socis i de llurs familiars, dretha-
vents i beneficiaris tenen caràcter personal i intransfe-
rible i, per tant, no es poden cedir ni garantir a favor de
tercers. Tot això sens perjudici del que es disposa en les
normes de caràcter processal o procedimental referides
a procediments d’execució.

3. Si la primera quota o derrama, tant de prima fixa com
variable, no ha estat pagada per causa atribuïble al soci,
l’entitat té dret a donar-lo de baixa de la prestació o a
exigir el pagament de la quota no pagada en via execu-
tiva sobre la base del document d’inscripció. Mentre
perduri aquesta situació l’entitat quedarà deslliurada de
les seves obligacions.

4. En cas de manca de pagament de les quotes succes-
sives a la primera, la cobertura atorgada queda en sus-
pens transcorregut un mes després del dia del venci-
ment. Si la mutualitat no reclama el pagament dins els
sis mesos següents al venciment de la quota, s’entén
que l’assegurança queda extingida. En qualsevol cas, la
mutualitat, quan la cobertura queda en suspens, única-
ment pot exigir el pagament de la quota del període de
risc en curs.

5. Si la relació no ha quedat resolta o extingida la co-
bertura torna a tenir efectes l’endemà del dia en què el
soci hagi pagat les quotes impagades.

6. Sens perjudici dels seus deutes pendents és causa de
baixa de soci el transcurs de seixanta dies des del re-
queriment de pagament.

7. Els estatuts poden regular la suspensió dels drets
associatius en cas de manca de pagament de les quotes,
derrames i d’incompliment de les demés obligacions
mutuals.

8. Baixes voluntàries:

a) El mutualista que es dóna de baixa de l’entitat volun-
tàriament té dret a percebre les derrames actives i el
valor del rescat, si s’escau, i esta obligat a pagar les
derrames passives acordades degudament i no satisfe-
tes. També té dret que, un cop aprovats els comptes de
l’exercici en què es produeix la baixa, li siguin retorna-
des les quantitats que hagi aportat al fons mutual, amb
els interessos corresponents, que mai no poden ésser
superiors a l’interès legal del diner, sempre que, en el
cas que ho determinin els estatuts, les aportacions no
s’hagin consumit en compliment de la funció especifica
del fons i la part del fons mutual a retornar pugui ésser
substituïda pels excedents de l’exercici.

b) Abans de retornar al mutualista les aportacions al
fons mutual, cal haver-ne deduït les quantitats que de-
gui a la mutualitat.

c) La devolució no és procedent si les quantitats apor-
tades al fons mutual han estat consumides en el compli-
ment de la funció específica del fons. En qualsevol cas,
cap altra liquidació amb càrrec al patrimoni social de la
mutualitat no és procedent en favor del soci que es doni
de baixa.

CAPÍTOL II. DELS ÒRGANS SOCIALS

ARTICLE 13. ÒRGANS SOCIALS

Les mutualitats de previsió social es regeixen pels òr-
gans següents:

a) Assemblea

b) Junta Directiva.

c) Comissió de Control, en els casos establerts per re-
glament

ARTICLE 14. DE L’ASSEMBLEA GENERAL

1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’expres-
sió de la voluntat social en les matèries i en la forma
que determinin els estatuts.

2. Correspon a l’assemblea general, de forma indelega-
ble, prendre els acords sobre les qüestions següents:

a) L’aprovació i la modificació dels estatuts i de la nor-
mativa de règim intern que els desenvolupi.

b) El canvi de domicili social, si és fora del municipi.

c) L’elecció, el nomenament i la revocació dels mem-
bres de la junta directiva, i l’elecció i el nomenament
dels membres de la Comissió de Control.

d) L’examen i l’aprovació de la gestió de la junta direc-
tiva i de la memòria, el balanç i els estats de comptes de
la mutualitat.

e) L’exercici de l’acció de responsabilitat contra els
membres de la junta directiva.

f) Els pressupostos que li sotmeti la junta directiva.

g) Les aportacions dels socis al fons mutual i la regu-
lació, si escau, del reintegrament de les aportacions i de
l’acreditació d’interessos.

h) La fixació de les derrames.

i) La determinació de l’aplicació de resultats.

j) La fusió, l’escissió, la dissolució i la transformació de
la mutualitat.

k) La Federació i l’agrupació amb altres mutualitats.

l) El nomenament d’auditors.

3. Els estatuts hauran d’establir l’edat màxima per ser
elegit membre de l’assemblea general.

ARTICLE 15. CONVOCATÒRIA I FUNCIONAMENT DE L’AS-
SEMBLEA GENERAL.

1. L’Assemblea General quedarà vàlidament constitu-
ïda en primera convocatòria quan hi assisteixin o hi si-
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guin representats com a mínim la meitat més un dels
socis assembleistes i, en segona convocatòria sigui quin
sigui el nombre d’assistents.

2. L’assemblea general ha d’ésser convocada per la jun-
ta directiva amb una antelació mínima de quinze dies,
per mitja d’una comunicació escrita on i figurin el lloc,
la data, l’hora de la primera i de la segona convocatò-
ria, entre les quals hi ha d’haver una hora de diferència,
i l’ordre del dia. Aquesta comunicació ha d’efectuar-se,
com a mínim, per anunci publicat en el domicili soci-
al o per anunci en un dels diaris de més circulació en
l’àmbit territorial o en la localitat on la mutualitat tin-
gui el domicili social, i, en qualsevol cas, per comuni-
cació tramesa a tots el mutualistes o, en el seu cas, com-
promissaris. Tot això sens perjudici que els estatuts
puguin establir altres sistemes de convocatòria comple-
mentaris a l’anterior.

3. La convocatòria de l’assemblea general no és neces-
sària si es reuneixen tots el socis de la mutualitat i es
constitueixen en junta universal havent acceptat per
unanimitat que la junta es dugui a terme i havent-ne
aprovat per unanimitat l’ordre del dia.

4. L’assemblea general es reuneix en sessió ordinària i
en sessió extraordinària

5. L’ordre del dia de l’assemblea general ordinària que
es reuneix una vegada l’any, dins el primer semestre ha
d’incloure, si més no, l’examen i l’aprovació de la ges-
tió de la junta directiva i de la memòria, el balanç, els
estats de comptes i l’aplicació de resultats.

6. Si la junta directiva no convoca l’assemblea general
ordinària en el termini legal, qualsevol soci pot instar-
la a fer-ho. Si, després de quinze dies del requeriment,
l’assemblea no ha estat convocada, l’òrgan administra-
tiu competent pot ordenar-ne la convocatòria, a instàn-
cies del soci.

7. L’assemblea general es reuneix en sessió extraordi-
nària sempre que la junta directiva ho creu convenient
o si ho sol·liciten per escrit un mínim del deu per cent
dels socis de la mutualitat el darrer 31 de desembre el
qual podrà ser reduït al 5% pels estatuts en aquelles
mutualitats que tinguin més de 5.000 socis. Quan la
mutualitat hagi optat per constituir una assemblea de
compromissaris, l’escrit de convocatòria podrà ser sig-
nat, en comptes de pel número de socis esmentat ante-
riorment, per la meitat més un d’aquests. L’escrit de
sol·licitud ha d’especificar l’ordre del dia de la convo-
catòria. Així mateix, els socis o compromissaris que
representin les majories esmentades anteriorment tin-
dran dret a sol·licitar la inclusió d’algun punt en l’ordre
del dia. Si la junta directiva no convoca l’assemblea en
el termini de dos mesos, els sol·licitants poden instar-ne
la convocatòria a l’òrgan administratiu competent.

8. L’assemblea general es reuneix en la localitat on ra-
dica el domicili social, si els estatuts no ho estableixen
altrament. No obstant això, la junta directiva o el deu
per cent dels socis poden sol·licitar a l’òrgan adminis-
tratiu competent que autoritzi la reunió de l’assemblea
general en altres localitats, per raons d’organització.
Aquest requisit no és necessari en el cas de la junta
universal.

9. L’assemblea general és presidida pel president de la
Junta Directiva que ha de ser assistit pel secretari
d’aquesta. En cas d’absència, ocuparan els càrrecs les
persones que n’exerceixin les funcions o les persones
que elegeixi l’assemblea entre els socis presents.

10. Correspon al president de l’assemblea de dirigir les
deliberacions, mantenir l’ordre en el transcurs d’aques-
tes i vetllar pel compliment de les formalitats exigides
per llei.

ARTICLE 16. ACORDS DE L’ASSEMBLEA GENERAL

1. L’assemblea general pren els acords per majoria sim-
ple dels vots emesos, presents i representats, excepte en
el supòsits determinats per les lletres a, g, i j de l’arti-
cle 14, en el supòsit previst en l’apartat 4 de l’article 23,
i en els altres supòsits que siguin fixats pels estatuts, en
que és necessària la majoria de les dues terceres parts
dels vots presents i representats. Els estatuts no poden
exigir en cap cas una majoria superior a les dues terce-
res parts.

2. Els estatuts poden determinar la forma en què s’ha
d’exercir el dret de vot. La votació ha d’ésser secreta si
ho demanen el deu per cent dels presents.

3. Son nuls els acords sobre assumptes que no figurin
en l’ordre del dia, excepte els relatius a:

a) La petició d’acció de responsabilitat, la destitució o
la separació del càrrec dels membres de la junta direc-
tiva.

b) La convocatòria d’una nova assemblea general

c) Nomenament d’auditors.

d) Qualsevol altre assumpte que acordin per unanimi-
tat de tractar-lo la totalitat dels socis o compromissaris
que formin part de l’assemblea, sempre que represen-
tin, almenys, les tres quartes part del total dels seus
membres.

4. Els acords vàlidament adoptats obliguen tots els
mutualistes, inclosos els absents i els dissidents.

5. Els socis poden delegar l’assistència personal per
escrit, expressament per a cada assemblea. Cap soci no
pot exercir més de deu delegacions. Les facultats dele-
gades no poden ésser objecte d’una nova delegació.

6. Les persones jurídiques que tenen la condició de soci
exerceixen el vot per mitjà de llur representant.

7. S’ha de redactar una acta de cada sessió de l’assem-
blea general, en la qual han de constar la data i el lloc
de la reunió, el nombre d’assistents, entre presents i
representats, els acords adoptats, el resultat de les vo-
tacions i les intervencions de les persones que ho sol·li-
citin. S’ha de confeccionar també una llista dels assis-
tents a la sessió i incloure-la o adjuntar-la a l’acta.

8. Les actes han d’ésser signades pel president i secre-
tari de l’assembla i per tres mutualistes designats en la
mateixa assemblea, entre els quals n’hi ha d’haver un
dels que hi hagin dissentit dels acords adoptats, si s’es-
cau, i ha d’ésser inscrita dins els quinze dies següents en
el llibre corresponent. L’acta ha de ser aprovada en la
pròpia assemblea o, en el seu defecte, pels signants de
l’acta en els quinze dies següents a la seva celebració.
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9. El soci que ho desitgi pot sol·licitar, una vegada s’ha-
gi aprovat, la certificació de l’acta de l’assemblea, que
li ha d’ésser lliurada pel secretari, amb el vist-i-plau del
president, en el termini de deu dies.

10. Els acords de l’assemblea poden ésser impugnats si
son contraris a la llei o als estatuts o lesionen interessos
de la mutualitat, en benefici d’un o més socis.

11. Estan legitimats per a exercir les accions d’impug-
nació els socis que, d’acord amb l’acta, han votat en
contra de l’acord impugnat, els socis absents i els socis
que hagin estat il·legítimament privats d’emetre el vot.

12. No és procedent la impugnació d’un acord social
que hagi estat deixat sense efecte o hagi estat substituït
vàlidament per un altre.

13. L’acció d’impugnació caduca en el termini de tres
mesos a comptar de la data de l’acord. Les accions de
nul·litat dels acords contraris a la llei no queden sotme-
ses a termini de caducitat.

ARTICLE 17. DE L’ASSEMBLEA DE COMPROMISSARIS

1. L’Assemblea general podrà ser substituïda per una
assemblea de compromissaris quan el nombre de socis
de l’entitat superi el que s’estableixi per reglament, si
així ho estableixen els estatuts, els quals hauran de de-
terminar els requisits per ser-ne nomenat, encara que,
en tot cas, s’ha de ser major d’edat i comptar almenys
amb un any d’antiguitat com a soci. Els membres de la
Junta Directiva tenen la condició de compromissaris.

2. Els estatuts determinaran, així mateix, el procedi-
ment d’elecció dels compromissaris. Quan la mutuali-
tat tingui més de deu mil socis, la designació es farà
davant de notari i mitjançant sorteig, el qual es farà per
qualsevol mitjà incloent-hi els informàtics, entre els
socis amb dret a vot.

3. El mandat dels compromissaris tindrà una durada
mínima de dos anys i màxima de quatre, comptadors a
partir de la data de la designació.

4. Els compromissaris compliran el seu mandat en re-
presentació de l’entitat sense possibilitat de renunciar
a la designació.

5. Serà aplicable a l’Assemblea de compromissaris, en
tot allò que no es contradigui amb les seves caracterís-
tiques, el que es disposa en els articles anteriors respec-
te de l’Assemblea General.

6. El Govern regularà el número màxim i mínim de com-
promissaris, el número màxim de delegacions de vot i
les condicions de regibilitat dels compromissaris.

ARTICLE 18. ASSEMBLEES TERRITORIALS

1. Si l’àmbit d’actuació d’una mutualitat supera el
d’una demarcació territorial supracomarcal vigent o la
mutualitat té un gran nombre d’associats i no existeix
assemblea de compromissaris, els estatuts poden deter-
minar que l’assemblea general sigui precedida d’as-
semblees territorials de socis en cada una de les demar-
cacions esmentades, per a l’elecció dels delegats dels
mutualistes en l’assemblea general, el nombre dels
quals ha d’ésser indicat pels estatuts. La votació per
designar els delegats ha d’ésser secreta.

2. En les assemblees territorials s’ha de donar a conèi-
xer el text dels acords l’aprovació dels quals es vulgui
proposar a l’assemblea, en la qual els delegats tindran
un nombre de vots igual al dels mutualistes que hagin
participat, entre els presents i els representats, en l’as-
semblea territorial. Els delegats han d’exercir aquests
vots en el mateix sentit que hagin estat emesos.

3. Les assemblees territorials es poden constituir tam-
bé mitjançant el sistema de compromissaris a què es
refereix l’article anterior.

ARTICLE 19. DE LA JUNTA DIRECTIVA

1. La junta directiva, amb aquesta denominació o amb
una altra de similar, és l’òrgan de representació, de
govern i de gestió de la mutualitat.

2. La junta directiva és integrada pel nombre de mem-
bres que determinin els estatuts, en cap cas inferior a
cinc. Els components de la junta directiva han de ser
persones físiques sòcies o bé jurídiques associades a la
mutualitat, les quals han de nomenar una persona físi-
ca que les representi.

3. La retribució dels administradors per la seva gestió
formarà part de les despeses d’administració, no podent
excedir dels límits fixats reglamentàriament

4. Poden formar part de la junta directiva, sense osten-
tar en cap cas la presidència, la vicepresidència ni la
secretaria el director de la mutualitat, d’acord amb l’ar-
ticle 20 de la llei, els demés treballadors o els seus re-
presentants i les persones que hi estiguin vinculades
professionalment, sens perjudici de les previsions que
estatutàriament s’hauran d’establir per a prevenir pos-
sibles situacions de conflicte d’interessos. La majoria
dels membres de la junta directiva no ha de tenir cap
d’aquestes quatre condicions.

5. Els membres de la Junta Directiva han de ser perso-
nes de reconeguda honorabilitat i amb les condicions
necessàries de qualificació o experiència professional
i no han de incórrer en cap prohibició o incompatibilitat
legal, d’acord amb el que estableixin les normes de
desenvolupament d’aquesta llei. Els estatuts hauran
d’establir l’edat màxima per ser elegit membre de la
junta directiva i el període màxim de permanència en
l’esmentada junta.

6. Llevat el que disposa l’apartat 3 de l’article 20, els
membres de la junta directiva són elegits per l’assem-
blea en votació secreta. Els estatuts establiran el règim
de distribució de càrrecs de la junta directiva.

7. La junta directiva elegeix entre els seus membres els
càrrecs de president i de secretari, com a mínim, llevat
que els estatuts determinin que els càrrecs esmentats
siguin elegits directament per l’assemblea Els estatuts
poden determinar també que el càrrec de secretari re-
caigui en la persona que compleixi unes condicions
determinades, o que sigui un professional extern a la
junta, amb veu i sense vot.

8. El mandat dels membres de la junta directiva, que
poden ser reelegits, té una durada màxima de quatre
anys. Si els estatuts determinen la renovació parcial de
la junta, també han d’establir els torns de renovació; si
no els estableixen, la renovació es fa per meitats i per

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



28 de gener de 2003 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 383

16

excés cada dos anys, i els primers membres a renovar
es determinen per insaculació.

9. El mandat dels membres de la junta directiva acaba
el dia en què es reuneix l’assemblea ordinària de l’any
corresponent, o el dia en què fineix el termini perquè es
reuneixi.

10. Les funcions de la junta directiva són determinades
pels estatuts i per l’assemblea. Les facultats delegades
no poden ser objecte d’una nova delegació.

11. La junta directiva, que ha de ser convocada pel pre-
sident o per la persona que n’exerceixi les funcions, es
reuneix amb caràcter ordinari un cop cada tres mesos,
com a mínim, i amb caràcter extraordinari tantes vega-
des com sigui necessari.

12. Estatutàriament es regularà el règim de convocatò-
ria, funcionament i constància dels acords de la junta
directiva.

13. Els membres no assistents a una reunió de la junta
directiva poden delegar la representació en un altre
membre. Els acords presos per la junta directiva són
vàlids si hi són pressents o representats, en primera
convocatòria, la meitat més un dels components i, en
segona convocatòria, que s’ha de tenir com a mínim
mitja hora després de l’hora fixada per la primera, sigui
quin sigui el nombre d’assistents.

14. Els acords de la junta directiva són presos per ma-
joria de vots. En cas d’empat, és diriment el vot del
president.

15. Les actes de les reunions de la junta directiva, que
han d’ésser signades pel secretari i el president, han de
reflectir resumidament els debats, han de transcriure el
text dels acords presos amb el resultat de les votacions
i han d’incloure la llista d’assistents.

16. El president de la junta directiva que ho és també de
l’entitat, n’exerceix la representació legal.

17. Els estatuts han de regular el sistema de provisió de
les vacants de la junta directiva que es produeixin en-
tre assemblees. Els membres nomenats per la junta se-
gons aquest sistema, han de ser ratificats per la prope-
ra assemblea i cessen en el seu càrrec quan hauria finit
el mandat del membre a qui substitueixen.

18. Corresponen a la junta directiva totes aquelles qües-
tions que no hagin estat expressament atribuïdes per la
legislació i pels estatuts a un altre òrgan.

ARTICLE 20. DEL DIRECTOR

1. Els estatuts de les mutualitats en què es donin les
circumstàncies previstes reglamentàriament han de pre-
veure l’existència de director, amb aquesta denomina-
ció o amb altre similar, que exerceixin facultats direc-
tives i administratives que li delegui la Junta Directiva

2. El director, que és nomenat i contractat per la junta
directiva, ha de ser persona de reconeguda honorabili-
tat i amb les condicions necessàries de qualificació o
experiència professional i no ha de incórrer en cap pro-
hibició o incompatibilitat legal, d’acord amb el que
estableixin les normes de desenvolupament d’aquesta
llei. El nomenament i el cessament del director s’ins-

criuran en el Registre de Mutualitats, indicant-ne les
facultats.

3. El director pot assistir amb beu i vot a les reunions
de la junta directiva, si així ho preveuen els estatuts de
la mutualitat, sense haver d’ésser elegits per l’assem-
blea general, llevat de quan es tractin assumptes que
l’afectin personalment, i amb les limitacions establer-
tes en l’article 19 d’aquesta llei.

4. El director exerceix, sota el control de la junta direc-
tiva, les facultats i els poders que aquesta li delega, que
en cap cas poden incloure:

a) La rendició de comptes i la presentació dels balan-
ços.

b) Les competències expressament delegades a la jun-
ta directiva per l’assemblea general

c) L’aprovació i modificació de reglaments de prestaci-
ons

ARTICLE 21. COMISSIÓ DE CONTROL

1. Les mutualitats en que es donin els requisits esta-
blerts per reglament i les federacions han de tenir una
comissió de control, integrada per un mínim de tres
membres, que s’ha de reunir com a mínim un cop a
l’any. Els membres de la comissió, que no ho poden ser
de la junta directiva ni estar lligats a l’entitat per con-
tractes laborals o en que es pugui donar qualsevol altra
situació de conflicte d’interessos, són elegits per l’as-
semblea general per un termini màxim de quatre anys

2. Els estatuts han de regular el funcionament i les atri-
bucions de la comissió de control, entre les quals hi ha
d’haver com a mínim la verificació del funcionament
financer de l’entitat, podent, a tal efecte, demanar infor-
mació als auditors de la mutualitat. La comissió ha de
consignar per escrit el resultat dels treballs i presentar-
lo a la junta directiva i, després, a l’assemblea general.

TÍTOL III. ÀMBIT I CAPACITAT D’ACTUACIÓ

CAPÍTOL I. DE LA PREVISIÓ SOCIAL

ARTICLE 22. EXTENSIÓ DE LES PRESTACIONS

1. Les mutualitats de previsió social poden actuar en qual-
sevol dels àmbits asseguradors que hagin previst en els
seus estatuts, sense altra limitació que les establertes
per les normes generals d’assegurances.

2. Els límits de les prestacions aplicables a les mutua-
litats de previsió social que contingui en cada moment
la normativa vigent, podran ser actualitzats per Regla-
ment segons l’evolució de l’índex de preus al consum.

3. Es podran establir per Reglament aquelles excepci-
ons en que no seran d’aplicació els límits citats a l’apar-
tat anterior, considerant la suficiència de les garanties
financeres per a atendre les corresponents prestacions.

ARTICLE 23. PRESTACIONS I RAMS

1. Les mutualitats poden operar per prestacions i tam-
bé per rams, segons determinen els seus estatuts i s’es-
tableixi en el programa d’activitats, el qual s’ha de sot-
metre a autorització administrativa. Quan l’activitat
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contempli prestacions d’assistència sanitària, es sol·li-
citarà a l’autoritat sanitària un informe sobre la seva
adequació als mitjans i al funcionament previst així
com a la normativa sanitària.

2. Les mutualitats poden optar per consignar en regla-
ments de prestacions o en pòlisses les normes regula-
dores de les cobertures atorgades, amb subjecció a les
normes generals d’assegurances. Aquests reglaments,
pòlisses i les bases tècniques corresponents han d’estar
a disposició de l’òrgan administratiu competent en la
forma que s’estableixi per reglament, el qual podrà or-
denar la seva modificació i suspendre totalment o par-
cialment la seva aplicació en el cas que no s’ajustin a la
normativa vigent.

3. Els reglaments de prestacions i les seves modificaci-
ons tenen eficàcia entre tots els mutualistes que hagin
subscrit la cobertura corresponent, entenent-se accep-
tades les seves condicions des de l’aprovació.

4. Les modificacions de prestacions que impliquin una
reducció dels drets econòmics dels socis, assegurats o
beneficiaris, per motius justificats tècnicament, hauran
de ser aprovades per l’assemblea amb constància ex-
pressa en l’ordre del dia de la reunió.

ARTICLE 24. ACTIVITAT COMPLEMENTARIA DE CARÀCTER

MUTUAL, ASSEGURADOR I SOCIAL

1. Les mutualitats de previsió social podran realitzar, si
han obtingut prèviament autorització administrativa al
respecte, activitats de caire social amb caràcter comple-
mentari a l’activitat asseguradora.

2. La realització d’activitats socials complementàries ha
d’estar prevista estatutàriament, i pot regular-se mitjan-
çant un reglament específic. Aquestes activitats han de
tenir una dotació pròpia i independent, amb càrrec al
patrimoni no compromès a l’activitat asseguradora.

3. Les activitats esmentades al punt anterior tindran
comptabilitat separada, i s’ajustaran a la normativa so-
bre comptabilitat i consolidació que sigui d’aplicació,
en aquest darrer cas quan es realitzin a través d’empre-
ses participades.

4. Les mutualitats de previsió social podran dur a ter-
me convenis per a la distribució de productes amb al-
tres entitats asseguradores o amb mediadors d’assegu-
rances, en els termes previstos a la normativa que sigui
d’aplicació. Els convenis de distribució entre mutuali-
tats podran regular la condició de soci i la d’assegurat
dins del seu propi àmbit d’aplicació, i podran establir
que els socis de l’entitat d’origen només ho siguin
d’aquesta.

5. Les mutualitats de previsió social podran establir
formes de cooperació amb institucions publiques i de
la seguretat social, així com amb institucions privades,
en els termes previstos a la normativa vigent.

ARTICLE 25. COASSEGURANÇA I REASSEGURANÇA

Les mutualitats de previsió social podran dur a terme
operacions de coassegurança i reassegurança d’acord
amb el que disposi la normativa vigent.

CAPÍTOL II. DE LA FEDERACIÓ, AGRUPACIÓ, FUSIÓ I AL-
TRES FORMES DE COL·LABORACIÓ

ARTICLE 26. FEDERACIONS

1. Les mutualitats poden constituir voluntàriament fede-
racions, que gaudiran de personalitat jurídica pròpia,
amb l’objecte i funcions de representar i optimitzar les
funcions mutuals, les quals es regiran pel que establei-
xin els seus estatuts, inscrits en els registres correspo-
nents d’acord amb el que disposa aquesta Llei, i podran,
així mateix, constituir agrupacions per al compliment
d’objectius específics o per modalitats de prestacions
amb la mateixa finalitat.

2. Corresponen a les federacions, a més de les que els
atribueixin els seus estatuts, les funcions següents:

a) Prestar serveis financers comuns.

b) Donar assessorament tècnic a les entitats federades.

c) Fer estudis i publicacions, així com realitzar tasques
estadístiques.

d) Participar en les comissions de conciliació en repre-
sentació de les mutualitats i actuar en l’administració
d’arbitratges de dret privat mitjançant un tribunal que
organitzin.

e) Col·laborar amb l’Administració pública en els àm-
bits propis del mutualisme.

3. Una federació, per poder referir la seva denominació
a un àmbit geogràfic determinat, ha d’acreditar que hi
és majoritària, tant pel que fa al nombre d’entitats fede-
rades com pel que fa al nombre de mutualistes i bene-
ficiaris pertanyents a les mutualitats federades.

4. Les federacions i agrupacions, un cop autoritzades,
han de ser inscrites en el Registre de Mutualitats de
Previsió Social de Catalunya, als efectes de la adquisi-
ció de personalitat jurídica.

5. Les federacions de mutualitats i les agrupacions es
regeixen, en tot allò que no regula la seva normativa
específica, i sempre que no sigui incompatible amb la
seva naturalesa, per les mateixes normes que les mutu-
alitats.

6. La federació que compleix en l’àmbit de Catalunya
els requisits fixats per l’apartat 3, exerceix amb caràc-
ter general la representació i la defensa dels interessos
del mutualisme de previsió social català.

ARTICLE 27. FUSIÓ, ESCISSIÓ, TRANSFORMACIÓ I PARTICI-
PACIÓ EN ALTRES ENTITATS ASSEGURADORES

1. Les mutualitats de previsió social es poden fusionar
amb altres mutualitats per absorció o mitjançant la cre-
ació d’una nova entitat, sempre que es compleixin les
condicions següents:

a) Que hi hagi l’acord previ de les assemblees generals
respectives, amb les exigències legals i estatutàries que
s’escaiguin.

b) Que s’obtingui l’autorització administrativa corres-
ponent.

2. Les mutualitats també poden escindir-se i transfor-
mar-se en altres entitats asseguradores, sempre que
compleixin els requisits establerts a l’apartat anterior.
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3. Els socis de les mutualitats tindran dret, en cas de
fusió, escissió o transformació, a causar baixa de la
mutualitat amb reembossament de la part de la quota no
consumida, i altres drets que els puguin correspondre
en cas de baixa voluntària.

4. Les mutualitats de previsió social podran adquirir
participacions, així com la totalitat o part dels actius i
passius en societats anònimes asseguradores.

5. Reglamentàriament es regularà els procediments de
fusió, especialment abreujat per les entitats de petita
dimensió, escissió i transformació de les mutualitats.

CAPÍTOL III. REVOCACIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

ARTICLE 28. REVOCACIÓ

1. Per la revocació de l’autorització atorgada la mutu-
alitat de previsió social perd l’habilitació per a l’exer-
cici de l’activitat de forma total o parcial per sectors o
rams, sens perjudici de mantenir garantides les presta-
cions que va atorgar fins la seva liquidació.

2. La revocació s’acordarà per l’Administració compe-
tent d’ofici o a instància de part, en virtut de les causes
que expressament es determinin en la normativa bàsi-
ca d’aplicació a les mutualitats de previsió social.

3. Serà òrgan competent per a la revocació total o par-
cial de l’autorització aquell que l’hagués concedit o el
que ho sigui en el moment de produir-se la causa de
revocació.

ARTICLE 29. DISSOLUCIÓ

1. La revocació total de l’autorització comportarà la
dissolució de la mutualitat, així com també la concur-
rència d’alguna de les causes de dissolució previstes a
la normativa bàsica.

2. L’existència de causa de dissolució ha de ser comu-
nicada en el termini d’un mes a l’òrgan administratiu
competent, el qual, si la causa és susceptible de remo-
ció i l’entitat ho demana, ha de fixar un termini, que no
pot ser inferior a un mes ni superior a sis mesos, perquè
pugui esmenar les esmentades causes.

3. Si l’entitat, en donar-se alguna de les causes de dis-
solució, no fa la comunicació a què es refereix l’apar-
tat 2, l’òrgan administratiu competent pot convocar
l’Assemblea General per ser presentat un pla de viabi-
litat o, en cas contrari, dissoldre d’ofici l’entitat.

4. Els acords de l’entitat i les resolucions administrati-
ves de dissolució han de ser inscrits en el Registre de
Mutualitats de Previsió Social de Catalunya.

ARTICLE 30. LIQUIDACIÓ I EXTINCIÓ

1. Acordada la dissolució de l’entitat es procedirà a la
seva liquidació, excepte en els casos de fusió o altres
formes de cessió d’actius i passius, en els termes i con-
dicions generals previstes expressament amb aquesta
finalitat.

2. Durant el període de liquidació l’entitat «en liquida-
ció» conserva la personalitat jurídica, als únics efectes
de preservar l’eficàcia dels riscos coberts sense pròrro-
ga fins el venciment.

3. Per facilitar la liquidació, l’òrgan administratiu com-
petent, bé d’ofici, bé a petició dels liquidadors, podrà
disposar la cessió dels compromisos a favor d’una al-
tra mutualitat o podrà acordar el venciment de les obli-
gacions dels mutualistes en una data determinada.

4. La liquidació podrà comportar eventualment la inter-
venció de la mutualitat, d’acord amb les seves normes
reguladores, per salvaguardar els interessos mutuals o
de tercers.

5. Sens perjudici del que es disposa a l’apartat anteri-
or, l’òrgan de supervisió podrà nomenar liquidadors si
la mutualitat no els nomena, encomanant, si s’escau,
aquestes funcions a les federacions que estiguin habi-
litades pels seus estatuts. Així mateix, podrà establir
convenis amb els organismes estatals que realitzin fun-
cions liquidadores, i tot això sens perjudici del que es
disposa a la disposició addicional segona d’aquesta
Llei.

6. Un cop finalitzades les operacions de liquidació, es
declararà extingida l’entitat i s’inscriurà l’extinció en
els registres corresponents, la qual cosa s’haurà de pu-
blicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i en un diari de difusió en el seu àmbit territorial d’ac-
tuació.

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC I SOLVÈNCIA DE LES MUTU-
ALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL

ARTICLE 31. EXERCICI ECONÒMIC

1. L’exercici econòmic de les mutualitats coincideix
amb l’any natural.

2. Les mutualitats de previsió social tenen l’obligació
de retre comptes a l’autoritat de supervisió, en els ter-
mes que s’estableixin reglamentàriament.

3. Els resultats de cada exercici s’hauran d’aplicar
d’acord amb les normes comptables que els regeixin, i
en concret:

a) Els resultats positius de cada exercici podran desti-
nar-se, una vegada cobertes les garanties financeres
previstes a l’article 33, en primer lloc i si s’escau, a la
devolució de les aportacions efectuades al fons mutu-
al quan el mutualista es doni de baixa o quan ho acor-
di l’assemblea per ser substituïdes amb excedents de
l’exercici, i, en segon lloc, al que determinen els esta-
tuts.

b) Els resultats negatius de cada exercici donen lloc a
les derrames passives corresponents o bé s’han de com-
pensar amb càrrec a reserves lliures.

ARTICLE 32. QUOTES, RECURSOS I PATRIMONI

1. L’import de les quotes es fixa en base a criteris de
lliure competència però han de respectar els principis
d’equitat i suficiència i fonamentar-se en les regles de
la tècnica asseguradora.

2. Els ingressos de les mutualitats n’integren el seu
patrimoni i queden afectes a les seves finalitats. Estan
constituïts pels recursos següents:

a) Les quotes dels socis i les derrames.
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b) Els rendiments dels béns i drets de l’entitat.

c) Les aportacions de les persones protectores i els in-
gressos per concerts.

d) Les subvencions o aportacions voluntàries.

e) Les donacions i els llegats que puguin rebre.

f) Qualsevol altre que no sigui contrari a la normativa
que li sigui aplicable.

ARTICLE 33. PROVISIONS TÈCNIQUES, MARGE DE SOLVÈN-
CIA, FONS DE GARANTIA I FONS DE MANIOBRA

1. Les mutualitats de previsió social tenen l’obligació
de calcular i comptabilitzar les provisions tècniques
que en cada moment tinguin obligació de constituir, les
quals han de ser invertides en els actius i amb els límits
autoritzats, d’acord amb principis de congruència, se-
guretat, liquiditat i rendibilitat.

2. Han de disposar en cada exercici, com a marge de
solvència, d’un patrimoni no compromès, deduïts els
elements immaterials. La tercera part de la seva quan-
tia mínima constituirà el fons de garantia. Els desenvo-
lupaments reglamentaris que es puguin dur a terme en
aquesta matèria, en la marc de la normativa bàsica, in-
clouran les financiacions subordinades, entre elles les
quotes participatives.

3. Les mutualitats de previsió social han de constituir
un fons mutual permanent, que no pot ser inferior en
cada cas al que prevegi la normativa legal vigent.

4. Les mutualitats que operen a quota variable han de
constituir un fons de maniobra amb el seu patrimoni,
que els permeti pagar els sinistres i les despeses sense
haver d’esperar el cobrament de les derrames.

ARTICLE 34. DE LA COMPTABILITAT

La comptabilitat de les mutualitats de previsió social
s’ha d’ajustar a les normes contingudes en el Pla de
comptabilitat d’entitats asseguradores i altres normes
aplicables.

TÍTOL IV. TUTELA ADMINISTRATIVA

CAPÍTOL I. OBJECTE, ÀMBIT I FUNCIONS

ARTICLE 35. OBJECTE I ÀMBIT ACTIVITAT ADMINISTRATIVA

1. L’activitat de l’Administració en l’àmbit assegurador
té com a objecte la supervisió i exigència del compli-
ment de les normes que regulen el sector, en especial
les que regulen la solvència necessària de les entitats
asseguradores amb la finalitat de mantenir els drets dels
assegurats.

2. L’àmbit de l’activitat de l’Administració es portarà a
terme respecte de totes les activitats de caràcter assegu-
rador, principal o complementari, així com aquelles de
prestació social subjectes a les competències, tant ex-
clusives com d’execució, que li corresponen a la Gene-
ralitat de Catalunya en els termes de la present Llei.

3. Correspon al Departament d’Economia i Finances,
mitjançant el seu òrgan competent, l’exercici de les

funcions i potestats en què es concretin, en el termes
previstos per aquesta llei, les normes de desplegament
i altres que en siguin d’aplicació a l’activitat adminis-
trativa en l’àmbit assegurador.

ARTICLE 36. FUNCIONS

1. L’activitat de l’Administració és concreta en l’auto-
rització per a l’exercici de l’activitat, la inscripció en el
registre, l’autorització dels estatuts i les seves modifi-
cacions estatutàries, el seguiment de la situació econò-
mica i financera de les entitats, l’adopció de mesures
cautelars, la inspecció i potestat sancionadora, i aque-
lles altres que quedin establertes en les normes que els
siguin d’aplicació.

2. Amb aquesta finalitat podrà sol·licitar aquelles infor-
macions que permetin el seguiment de l’activitat i regu-
lar el seu contingut i abast.

3. Serà en tot cas necessària l’autorització administra-
tiva prèvia, a més a més de les situacions previstes en
aquesta Llei o altres de general aplicació, en els casos
següents:

a) Modificacions estatutàries.

b) Actuació per rams o prestacions.

c) Inici de les activitats asseguradora, complementaria
i de caràcter social.

ARTICLE 37. DEL REGISTRE

1. El Registre de Mutualitats de Previsió Social té ca-
ràcter administratiu i públic, es basa en els principis de
publicitat i de legalitat, i s’hi inscriuran, prèvia la qua-
lificació dels documents corresponents, els actes als
que es refereixen el punt tercer d’aquest article.

2. La inscripció en l’esmentat Registre té caràcter cons-
titutiu per a l’accés a l’activitat, i es produirà una vega-
da acreditada la preceptiva inscripció en el Registre
Mercantil.

3. És preceptiva la inscripció dels actes següents:

a) La constitució, agrupació, fusió, escissió i transfor-
mació de les mutualitats de previsió social.

b) Els estatuts i la seva modificació.

c) Els nomenaments, els cessaments i les renovacions
de les persones físiques o jurídiques que integren les
juntes directives i els nomenaments i els cessaments
dels qui, per qualsevol títol, porten la direcció efectiva
de les entitats.

d) La dissolució i l’extinció d’entitats de previsió social.

e) Qualsevol altre que sigui determinat per la legislació
vigent.

4. Els comptes anuals de les mutualitats, així com les
auditories corresponents, quedaran dipositades a les de-
pendències de l’òrgan de control a disposició dels socis
i de qualsevol persona que n’acrediti un interès legítim,
sens perjudici del que es disposa a la legislació mercan-
til i, en concret, la referent al Registre Mercantil.

5. Sens perjudici de les limitacions que s’estableixin
reglamentàriament, es reconeix, respecte dels interes-
sats que acreditin un interès legítim, el dret d’accés al
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Registre i a obtenir les certificacions corresponents.
L’esmentat dret podrà ser limitat en el supòsit en què la
publicitat pugui afectar el deure de secret professional
o altres legalment protegits.

ARTICLE 38. INSPECCIÓ

1. Serà objecte de la inspecció l’activitat desenvolupada
per les mutualitats de previsió social, així com l’actu-
ació de les persones o òrgans que exerceixen la seva
representació o direcció.

2. La Inspecció Financera en l’exercici de les funcions
que li són pròpies pot estudiar, comprovar o investigar,
ja amb caràcter general, ja respecte de qüestions deter-
minades, la situació legal, tècnica i econòmica de les
mutualitats de previsió social, així com les condicions
en què exerceixen la seva activitat, sens perjudici de
subjectar igualment a la inspecció les activitats que es
puguin qualificar d’asseguradores per comprovar si són
exercides amb l’autorització administrativa correspo-
nent.

3. Els inspectors designats tenen, en l’exercici de la
seva funció, la condició d’agents de l’autoritat pública
i estan obligats a guardar secret professional, fins i tot
una vegada finalitzat l’exercici de la seva funció.

Per al correcte exercici de les seves funcions, podran
examinar tota la documentació relativa a les operacions
de l’entitat i requerir que els sigui presentada o lliura-
da còpia a efectes de la seva incorporació a l’acta d’ins-
pecció. Les mutualitats els han de donar les màximes
facilitats per a l’exercici de lla seva funció. Si la perso-
na o entitat inspeccionada tingués motius fundats, po-
drà oposar-se al lliurament de la còpia de la documen-
tació adduint els seus motius per escrit per a la seva
incorporació a l’acta.

Els inspectors designats tindran accés al domicili social
de la mutualitat i a les dependències i oficines en les
quals desenvolupin les seves activitats. En cas d’oposi-
ció, tractant-se del domicili, precisaran de l’oportuna
autorització judicial i, en el cas d’altres dependències,
de l’òrgan administratiu competent.

4. Els inspectors podran actuar amb el suport d’altres
funcionaris o d’altres persones amb la preparació tèc-
nica suficient que designi l’òrgan competent.

5. Las actes d’inspecció reflectiran, si s’escau:

a) El fets constatats pel inspector actuant que siguin
rellevants als efectes de la qualificació jurídica de la
conducta o activitat inspeccionada.

b) La situació legal i economicofinancera derivada de
les actuacions realitzades per la inspecció.

c) Les causes que poguessin determinar la revocació
de l’autorització, la dissolució administrativa, l’adop-
ció de mesures de control especial, així com la impo-
sició de sancions administratives.

d) La proposta de revocació de l’autorització, de disso-
lució administrativa de l’entitat asseguradora o l’adop-
ció de mesures de control especial.

Formaran part de l’acta d’inspecció, a tots els efectes, els
annexos de la mateixa i les diligències esteses pel inspec-
tor actuant durant la seva activitat comprovadora.

Les actes d’inspecció tenen la naturalesa de documents
públics i tindran prova dels fets en elles consignats i
provats pel inspector actuant, tret que s’acrediti al con-
trari.

6. El procediment administratiu d’inspecció s’ajustarà
als tràmits següents.

a) S’iniciarà per Resolució de l’òrgan administratiu
competent, en la qual s’ha de determinar els aspectes
que han de ser objecte d’inspecció.

b) S’aixecarà acta de cada inspecció, sens perjudici de la
possibilitat d’actes provisionals en els temes que regla-
mentàriament s’estableixin, la qual ha de ser notificada
a l’entitat o a la persona inspeccionada, que disposarà de
quinze dies per formular al·legacions i proposar les pro-
ves que estimi pertinents en defensa del seu dret. Si es
proposés prova i fos admesa per l’òrgan administratiu
competent, haurà de practicar-se en un termini no supe-
rior a deu dies.

c) Vist l’actuat, l’òrgan administratiu competent dicta-
rà la resolució que correspongui conforme a dret.

CAPÍTOL II. MECANISMES DE PROTECCIÓ A L’ASSEGURAT

ARTICLE 39. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

1. Els conflictes que puguin sorgir entre prenedors, as-
segurats, beneficiaris, tercers perjudicats o drethavents
de qualsevol d’ells amb mutualitat es resoldran davant
els jutges i tribunals competents.

2. Els conflictes esmentats en l’apartat anterior poden
sotmetre’s a conciliació i arbitratge federatiu o de la
Junta arbitral de consum de Catalunya, d’acord amb els
articles 9 i 26, sens perjudici d’acudir a altres procedi-
ments arbitrals previstos a la normativa vigent.

ARTICLE 40. DEFENSOR DEL MUTUALISTA

1. Les mutualitats de previsió social, individualment o
agrupades en funció de les assegurances que duguin a
terme, proximitat geogràfica, volum de quotes o altres
criteris, podran designar com a defensor del mutualis-
ta a entitats o experts independents de reconegut pres-
tigi, a qui sotmetin voluntàriament les reclamacions de
les persones esmentades a l’apartat 1 de l’article 39. El
defensor del mutualista serà obligatori per aquelles
entitats amb un número de socis superior a 10.000.

2. La decisió del defensor de l’assegurat favorable al
reclamant vincularà l’entitat asseguradora, i no serà
obstacle al recurs a la via judicial ni a altres mecanis-
mes de solució de conflictes.

3. Les entitats asseguradores comunicaran a l’òrgan de
control la designació del defensor de l’assegurat.

CAPÍTOL II. RÈGIM D’INTERVENCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR

ARTICLE 41. MESURES DE CONTROL ESPECIAL

L’Administració competent podrà adoptar sobre les
mutualitats de previsió social, en els termes previstos
per la normativa bàsica d’aplicació, una vegada acredi-
tada la situació de fet i prèvia instrucció del procedi-
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ment aplicable, les mesures de control especial previs-
tes a la normativa esmentada que consideri adients en
l’exercici de les funcions que li són pròpies, amb les
següents particularitats:

1. Una vegada acordat per l’òrgan de control el cessa-
ment de la mesura de substitució provisional dels òr-
gans d’administració de l’entitat, els administradors
provisionals procediran a convocar immediatament
l’assemblea general de la mutualitat, en l’ordre del dia
de la qual s’inclourà necessàriament l’aprovació de la
gestió dels administradors provisionals i el nomena-
ment de la junta directiva que ells mateixos proposin,
en els termes establerts a l’article 19 d’aquesta llei, fins
la presa de possessió de la qual els administradors pro-
visionals seguiran duent a terme les seves funcions.

2. Els acords de la junta directiva nomenada en la for-
ma prevista en l’apartat 1 anterior que s’adoptin dins
del període d’un any a comptar des de la seva presa de
possessió es notificaran en el termini màxim de cinc
dies a l’òrgan de control, el qual podrà deixar-los sen-
se efecte si fossin contraris a allò previst als plans de
sanejament o rehabilitació a què l’entitat estigués sot-
mesa o si impedissin la seva realització. L’òrgan de
control notificarà en el termini màxim de quinze dies la
resolució en la qual indicarà si l’acord s’ajusta o no als
plans esmentats i, si s’escau, proposarà l’adopció de les
mesures que estimi oportunes per tal de deixar sense
efecte els esmentats acords o acordar-ne la modificació.
Tanmateix, en els casos en què per raons d’urgència
degudament acreditada sigui necessària l’execució de
l’acord, els terminis esmentats anteriorment es reduiran
a dos i cinc dies, respectivament. La junta directiva, un
cop rebuda la notificació de la resolució per part de
l’òrgan administratiu de control adoptarà, de manera
immediata, les mesures pertinents als efectes de modi-
ficar l’acord. L’incompliment d’aquesta obligació po-
drà comportar l’adopció de les mesures de control es-
pecial previstes a la normativa abans esmentada.

ARTICLE 42. RÈGIM SANCIONADOR

1. No es pot imposar cap sanció si no s’ha instruït prè-
viament, en els termes previstos per la normativa apli-
cable, l’expedient corresponent amb audiència dels in-
teressats.

2. L’execució de les resolucions dictades en els expedi-
ents sancionadors correspon a l’òrgan competent per
raó de la matèria, el qual podrà, en el seu cas, prendre
possessió de les oficines, els llibres i els documents per
fer-ne lliurament als administradors, als liquidadors o
als interventors designats a aquest efecte, sens perjudici
de passar el tant de culpa, si escau, als tribunals de jus-
tícia o al Ministeri Fiscal perquè aquests puguin exer-
cir les accions que en siguin procedents.

ARTICLE 43. RÈGIM DE LES INFRACCIONS I SANCIONS AD-
MINISTRATIVES

El règim d’infraccions i sancions administratives així
com la seva tipificació i determinació serà el previst en
cada moment en la normativa bàsica d’aplicació a les
mutualitats de previsió social.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

La Federació de Mutualitats de Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 26 d’aquesta llei, exerceix amb ca-
ràcter general la representació i defensa dels interessos del
mutualisme de previsió social català.

A més de les funcions previstes a l’apartat 2 de l’arti-
cle 26 correspon a la citada Federació reassegurar els
riscs que puguin assumir les Mutualitats de Previsió
Social i sostenir un servei de refugi mutual per mante-
nir les prestacions a favor dels mutualistes d’entitats
liquidades i extingides que s’hi vulguin acollir, mitjan-
çant els reglaments específics que siguin aprovats.

SEGONA

S’autoritza el Govern perquè pugui crear un ens que
tingui per objecte la liquidació de les entitats regulades
per la present Llei, el qual estarà adscrit al Departament
d’Economia i Finances. Així mateix, el Govern regula-
rà el seu àmbit d’actuació, competències, funcions, es-
tructura, règim jurídic i règim financer que li és aplica-
ble, podent establir a l’efecte recàrrecs sobre les primes
per les assegurances que contractin les entitats sotme-
ses a aquesta llei.

TERCERA

Les mutualitats que es dediquin principalment a activi-
tats alienes al mutualisme, o deixin de realitzar activitats
de previsió social, s’han d’adaptar en la forma que regla-
mentàriament es determini a un altre règim jurídic asso-
ciatiu, mantenint llur personalitat jurídica, sense afany de
lucre.

QUARTA

Reglamentàriament es determinaran les garanties finan-
ceres i les obligacions de tramesa d’informació a l’au-
toritat de supervisió que han de complir les entitats
sotmeses a aquesta llei.

CINQUENA

El Govern, dins del període de sis mesos, a comptar a
partir de l’entrada en vigor de la present Llei, aprova-
rà el corresponent Reglament de desenvolupament.
Mentre no s’aprovi l’esmentat desenvolupament, serà
d’aplicació el següent:

a) Pel que es refereix a l’assemblea de compromissaris
prevista a l’article 17, podran tenir-la aquelles mutua-
litats amb un número de socis superior a 5.000. Els
estatuts fixaran el número d’aquests entre 100 i 250, i
el número de delegacions de vot, en aquest cas, no serà
superior a 3.

b) Hauran de preveure l’existència de Comissió de
Control i de Director aquelles mutualitats que tinguin
més de 5.000 socis o persones protegides, o que recap-
tin més d’un milió d’euros per quotes, o que tinguin
més de l’esmentada xifra en concepte de provisions
tècniques.
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SISENA

1. Es reconeix el dret de deducció en la quota íntegra de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, en la
part corresponent a la Generalitat de Catalunya, de les
quotes satisfetes pel contribuent en el període impositiu
a mutualitats de previsió social i mútues d’asseguran-
ces en concepte d’assistència sanitària, essent-ne bene-
ficiaris ell o els altres membres de la seva unitat fami-
liar. No es pot aplicar aquesta deducció si els imports
esmentats es dedueixen com a despesa per a determinar
el rendiment net de l’activitat econòmica. Mitjançant
llei s’hauran d’establir els percentatges d’aquesta de-
ducció i els requisits per a la seva aplicació, i així ma-
teix es podrà fer-la extensiva a les quotes satisfetes a
societats anònimes per aquest mateix concepte.

2. Es reconeix el dret de deducció en la quota íntegra de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, en la
part corresponent a la Generalitat de Catalunya, de les
quotes satisfetes pel contribuent en el període impositiu
a mutualitats de previsió social i mútues d’asseguran-
ces en concepte d’assegurances de risc sobre la vida, en
què el beneficiari sigui el titular de l’aportació o altres
membres de la seva unitat familiar. No serà d’aplicació
aquesta deducció en el cas que el beneficiari sigui una
entitat de crèdit per raó d’imports pendents de paga-
ment en operacions creditícies. Mitjançant llei s’hauran
d’establir els percentatges d’aquesta deducció i els re-
quisits per a la seva aplicació, i així mateix es podrà fer-
la extensiva a les quotes satisfetes a societats anònimes
per aquest mateix concepte.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

1. Les mutualitats de previsió social que estan subjec-
tes a aquesta Llei han d’adaptar els seus estatuts i la
composició dels seus òrgans de govern a les prescrip-
cions de la mateixa en el termini d’un any, a comptar
des de la data de la seva entrada en vigor, sens perjudici
de la validesa del sorteig que es pugui haver dut a ter-
me a l’empra del que preveu la disposició addicional de
la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals
i administratives. Aquesta adaptació, si s’escau, ha
d’ésser formalitzada en escriptura pública i ha d’ésser
inscrita en el Registre de Mutualitats de Previsió Soci-
al de Catalunya.

2. Per a l’aprovació de les modificacions estatutàries
necessàries per adaptar les mutualitats a aquesta Llei és
suficient el vot favorable de la majoria simple de l’as-
semblea.

3. Les disposicions dels estatuts de les mutualitats que
s’oposin al que estableix aquesta Llei queden sense
efecte a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

En els casos d’aquelles entitats que no s’hagin adaptat
al que es preveu a la normativa en vigor, i es trobin
immerses en processos de dissolució, l’inici del perío-
de de dissolució s’anunciarà en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en un diari del mateix abast
territorial que el de l’activitat de l’entitat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada la Llei 28/1991, de 13 de desembre,
així con les normes d’igual o inferior rang que s’opo-
sin al que es preveu a la present Llei.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

El Govern inclourà en el projecte de llei de mesures fis-
cals i administratives per l’exercici 2003 les mesures
fiscals necessàries per tal d’incentivar el desenvolupa-
ment de la figura dels soci protector.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entrar en vigor el dia següent al de la seva
íntegra publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

– Text de la disposició

– Memòria justificativa

• Marc normatiu

• Justificació de l’oportunitat i l’adequació

• Valoració de la igualtat de gènere

• Consultes

– Estudi econòmic

– Llista de disposicions legals afectades

– Informe de l’Assessoria Jurídica

– Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Projecte de llei reguladora del sistema
d’acreditació de les entitats col·labora-
dores de l’administració en matèria de
medi ambient
Tram. 200-00082/06

Text presentat
Reg. 52406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, secretari del Govern

CERTIFICO

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 24 de desembre de 2002, es va
prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a con-
tinuació:

«A proposta del conseller de Medi Ambient s’aprova
l’avantprojecte de llei reguladora del sistema d’acredi-
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tació de les entitats col·laboradores de l’administració
en matèria de medi ambient, i s’autoritza l’esmentat
conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el tretze de gener de dos mil tres.

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI REGULADORA DEL SISTEMA D’ACREDI-
TACIÓ DE LES ENTITATS COL·LABORADORES DE L’ADMINIS-
TRACIÓ EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT

Determinades funcions necessàries en l’àmbit de la
gestió en matèria de medi ambient són susceptibles de
ser realitzades per entitats col·laboradores de l’Adminis-
tració.

Les funcions de gestió ambiental que es poden encoma-
nar a entitats col·laboradores són aquelles que d’una
banda es refereixen a la comprovació de dades o al
control del compliment de condicions i determinacions
objectives i no exigeixen, per tant, la formulació de
judicis de valor ni apreciacions de caràcter subjectiu i
que, d’altra banda, es corresponen o bé a obligacions
legals preestablertes o bé a sistemes voluntaris que són
a càrrec de les persones titulars de les instal·lacions,
productes o serveis que demanden la gestió. D’acord
amb aquesta acotació les funcions encomanades són
especialment aquelles que es refereixen al control d’es-
tabliments amb instal·lacions i activitats que tenen inci-
dència sobre el medi ambient, a l’analítica d’agents
contaminants, a la vigilància i el seguiment de la qua-
litat dels recursos naturals i a la verificació del compli-
ment de requeriments ambientals en els sistemes volun-
taris d’ecogestió i ecoetiquetatge.

La necessària eficiència que s’ha d’exigir a les entitats
col·laboradores s’ha de garantir mitjançant l’aplicació
d’un sistema d’acreditació que permeti comprovar que
les entitats compleixen els requisits i condicions que re-
geixen l’acreditació d’entitats col·laboradores a nivell
de la Unió Europea i que disposen de recursos sufici-
ents i idonis per a la realització de les funcions per a les
quals obtenen l’acreditació. Igualment el sistema
d’acreditació ha d’establir el procediment d’acreditació
que asseguri el lliure accés a totes les empreses que
compleixin els requisits exigits, el règim de funciona-
ment de les entitats i els mecanismes de supervisió,
control, intervenció tècnica i, eventualment, correcció
de la seva actuació.

Atenent els criteris exposats, aquesta Llei regula:

En el seu capítol I l’objecte, les finalitats del sistema
d’acreditació, les classes d’entitats que es corresponen
amb els sectors d’actuació que la legislació ambiental
defereix a entitats col·laboradores de l’Administració i
els seus drets i obligacions. Crea també el Registre
d’aquestes entitats amb el caràcter de públic.

En el seu capítol II es regulen les peculiaritats del sis-
tema d’acreditació de les entitats ambientals de control
encarregades de dur a terme les actuacions de control i
de verificació que resulten de l’aplicació de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental. Així es materialitza la pre-

visió que es va fer en la Disposició addicional cinque-
na de la Llei citada.

En el capítol III es regulen les peculiaritats del sistema
d’acreditació d’entitats de control analític de matèries
i substàncies en els camps de l’aire ambient, les aigües,
els residus, els sòls i els sediments i les de mesura de
sorolls i vibracions.

En el capítol IV es regulen les peculiaritats del sistema
d’acreditació d’entitats col·laboradores per a l’aplicació
dels sistemes d’etiquetatge ecològic de productes i ser-
veis.

En el capítol V es regula el sistema d’acreditació de
verificadors ambientals d’acord amb el que s’estableix
en el Reglament 761/2001/CE, de 19 de març, que re-
gula el sistema EMAS.

En el capítol VI es regulen les peculiaritats del sistema
d’acreditació d’entitats de vigilància, seguiment i con-
trol dels recursos naturals.

En el capítol VII es crea l’entitat d’acreditació ambien-
tal amb caràcter d’empresa pública adscrita al Depar-
tament de Medi Ambient i es regula la seva organitza-
ció, règim jurídic i patrimoni i recursos econòmics.

En el capítol VIII es regula el procediment d’acredita-
ció així com els efectes i vigència de l’acreditació que
s’atorga per un període de 5 anys.

En el capítol IX es regulen els requisits, mitjans i pro-
cediments que han de complir les entitats per a ser acre-
ditades i poder exercir les seves funcions.

En el capítol X s’estableix el règim sancionador amb la
tipificació de les infraccions, les sancions aplicables i
els òrgans competents.

En el capítol XI es refereix a les Taxes d’acreditació
que s’han de regular específicament

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE

1.1 Aquesta Llei té per objecte regular el sistema
d’acreditació, funcionament i supervisió de les entitats
col·laboradores de l’Administració en matèria de medi
ambient, en l’àmbit de competències de la Generalitat
de Catalunya.

1.2 Els sectors d’actuació de les entitats col·laboradores
són:

a) Actuacions de control i de verificació d’avaluacions
ambientals de les activitats amb incidència ambiental
que es regulen a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’Administració ambiental.

b) Actuacions de presa de mostres, codificació, classi-
ficació, mesura i anàlisis en matèria d’agents contami-
nants.

c) Actuacions de verificació i control del compliment
dels requeriments sobre productes i serveis que resul-
ten de la legislació sobre etiquetatge ecològic.

d) Actuacions de verificació del sistema de gestió i au-
ditoria ambiental (sistema EMAS).
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e) Actuacions d’investigació, verificació, vigilància,
seguiment i control de recursos naturals.

1.3 Reglamentàriament es poden ampliar els sectors
d’actuació en matèries connexes amb el medi ambient.

ARTICLE 2. FINALITATS

El sistema d’acreditació regulat en aquesta Llei té per
finalitats:

a) Permetre que s’acreditin totes aquelles entitats que
compleixen els requisits de capacitat, independència i
imparcialitat i d’altres, que es regulen en aquesta Llei.

b) Disposar d’un nombre suficient d’entitats per dur a
terme les funcions que la legislació encomana a entitats
col·laboradores de l’Administració en matèria de medi
ambient.

c) Garantir que en l’aplicació del sistema d’acreditació
es compleixen els requeriments que resulten dels regla-
ments i normes que figuren en l’annex 3 d’aquesta Llei.

ARTICLE 3. DEFINICIONS

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

a) Sistema d’acreditació: sistema que conté les regles
de procediment i de gestió pròpies per dur a terme l’a-
creditació.

b) Acreditació: resolució per la qual es declara l’aptitud
i la capacitat d’una entitat col·laboradora de l’Adminis-
tració en matèria de medi ambient per dur a terme una
determinada funció pública.

c) Entitat col·laboradora de l’Administració en matèria
de medi ambient: Establiment tècnic especialitzat que
ha estat degudament acreditat d’acord amb el procedi-
ment que es regula en aquesta Llei per a exercir deter-
minades funcions de control i certificació tècnica am-
biental.

d) Plantilla de personal d’una entitat col·laboradora de
l’Administració en matèria de medi ambient: Relació
de persones adscrites a un lloc de treball de l’entitat
mitjançant un contracte de treball de caràcter estable.

ARTICLE 4. DRETS I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS

COL·LABORADORS DE L’ADMINISTRACIÓ EN MATÈRIA DE

MEDI AMBIENT

4.1 Drets:

a) Dur a terme les actuacions per a les quals han obtin-
gut l’acreditació.

b) Percebre els preus comunicats per les seves actuaci-
ons.

c) Utilitzar la condició d’acreditat segons els procedi-
ments aprovats per l’Entitat d’Acreditació Ambiental
del Departament de Medi Ambient.

d) Ser inscrit en el Registre d’entitats col·laboradores de
l’Administració en matèria de medi ambient.

4.2 Obligacions:

a) Realitzar totes les actuacions per a les quals estiguin
acreditades i que els siguin encarregades formalment
dins dels terminis legalment establerts.

b) Expedir les actes, informes i certificacions exigibles
dins dels terminis legalment establerts i amb el contin-
gut i el format i suport determinats per l’Administració
competent.

c) Mantenir els expedients, la documentació, les actes
i les certificacions i les dades dels controls durant un
període de cinc anys.

d) Tarifar les seves actuacions d’acord amb els preus
comunicats al Departament de Medi Ambient.

e) Mantenir la confidencialitat sobre la informació ob-
tinguda en les seves actuacions com a entitat col·labo-
radora de l’Administració en matèria de medi ambient.

f) Informar periòdicament a l’Entitat d’Acreditació
Ambiental de tots els canvis que es produeixin respecte
a les condicions de l’acreditació o a l’àmbit de la seva
activitat.

g) Remetre a l’Entitat d’Acreditació Ambiental els in-
formes, memòria d’activitats i auditoria econòmica en
els terminis i amb el contingut, format i suport que es
fixi reglamentàriament.

ARTICLE 5. CLASSES D’ENTITATS COL·LABORADORES DE

L’ADMINISTRACIÓ EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT

Les entitats col·laboradores de l’Administració en
matèria de medi ambient es classifiquen en:

5.1 Entitats ambientals de control.

5.2 Entitats de control analític.

5.3 Entitats de control d’etiquetatge ecològic.

5.4 Entitats de verificació ambiental.

5.5 Entitats de vigilància i control de recursos naturals.

ARTICLE 6. REGISTRE

6.1 Es crea el Registre de les entitats col·laboradores de
l’Administració en matèria de medi ambient, adscrit a
l’Entitat d’Acreditació Ambiental.

6.2 El registre d’entitats col·laboradores de l’Adminis-
tració en matèria de medi ambient té caràcter públic.

6.3 Consten en el registre les dades identificatives de
l’entitat col·laboradora, l’abast de l’acreditació, els
preus comunicats i altres determinacions que es fixin
per reglament.

CAPÍTOL II. ACREDITACIÓ D’ENTITATS AMBIENTALS DE

CONTROL

ARTICLE 7. CAMPS D’ACTUACIÓ

Els camps d’actuació de les entitats ambientals de con-
trol són:

a) Les actuacions de control inicial i les actuacions de
control periòdic de caràcter ambiental dels centres o
establiments inclosos en l’annex I i annex II.1 de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental.

b) Les actuacions de control inicial i les actuacions de
control periòdic de caràcter ambiental dels centres o
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establiments inclosos en l’annex II.2 de la Llei 3/1998,
en aquells municipis que no hagin establert un sistema
propi de control.

c) Les verificacions tècniques i periòdiques de caràcter
ambiental de les activitats de l’annex III de la Llei
3/1998, en aquells municipis on l’Ajuntament no hagi
establert un sistema propi de control.

d) Les actuacions de verificació o de control sobre
matèries connexes amb el medi ambient.

e) La verificació d’avaluacions ambientals de les acti-
vitats que es regulen a la Llei 3/1998.

ARTICLE 8. NIVELLS D’ACTUACIÓ

Les entitats ambientals de control s’acrediten d’acord
amb els nivells d’actuació següents:

a) Nivell 1: activitats dels annexos I i II.1 de la Llei
3/1998.

Les entitats ambientals de control de nivell 1 s’han
d’acreditar per actuar en tot l’àmbit territorial de Cata-
lunya.

b) Nivell 2: activitats de l’annex II.2 de la Llei 3/1998.

Les entitats ambientals de control de nivell 2 es poden
acreditar per actuar en un àmbit territorial determinat
de Catalunya, de límits no inferiors a la comarca.

c) Nivell 3: activitats de l’annex III de la Llei 3/1998.

Les entitats ambientals de control de nivell 3 es poden
acreditar per actuar en l’àmbit territorial d’un municipi.

L’acreditació per a nivell 1 comporta l’acreditació per
als nivells 2 i 3. L’acreditació per a nivell 2 comporta
l’acreditació per a nivell 3.

ARTICLE 9. TIPOLOGIES DE CENTRES O ESTABLIMENTS

9.1 Les entitats ambientals de control dels nivells 1 i 2
es poden acreditar per actuacions en una o varies tipo-
logies d’activitats segons la classificació que a efectes
de control es duu a terme en la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la Intervenció Integral de l’administració
ambiental, per a les dels annexos I i II.

9.2 Les entitats ambientals de control de nivell 3 es
poden acreditar per a actuacions en una o varies tipo-
logies d’activitats segons la classificació que a efectes
de control es duu a terme per a les activitats de l’annex
III de la Llei 3/1998.

CAPÍTOL III. ACREDITACIÓ D’ENTITATS DE CONTROL ANA-
LÍTIC

ARTICLE 10. CAMPS D’ACTUACIÓ

Als efectes d’aquesta Llei, els camps d’actuació de les
entitats de control analític són:

a) Presa de mostra, mesura i anàlisi d’agents contami-
nants de l’aire ambient.

b) Presa de mostra, mesura i anàlisi d’aigües.

c) Presa de mostra i anàlisi, codificació i classificació
de residus.

d) Presa de mostra i anàlisi de sòls i de sediments.

e) Mesura de sorolls i vibracions.

ARTICLE 11. AIRE

Les entitats de control analític de l’aire ambient es po-
den acreditar per a una o vàries de les funcions se-
güents:

a) Funcions de presa de mostra, mesura i anàlisi de
contaminant atmosfèric (gasos i material particulat) en
immissió.

b) Funcions de presa de mostra, mesura i anàlisi en
emissió de contaminant a l’atmosfera de dioxines i fu-
rans.

c) Funcions de presa de mostra, mesura i anàlisi en
emissió de contaminant a l’atmosfera de metalls pe-
sants.

d) Funcions de presa de mostra, mesura i anàlisi en
emissió de contaminant a l’atmosfera no contemplats
en els apartats b) i c).

ARTICLE 12. AIGÜES

Les entitats de control analític de les aigües es poden
acreditar per a una o varies de les funcions següents:

a) Presa de mostra i determinació analítica de les ai-
gües.

b) Mesura de cabals de les aigües.

c) Seguiment de les instal·lacions de sanejament inclo-
sos els emissaris submarins.

d) Presa de mostra i determinació analítica dels sedi-
ments.

e) Presa de mostra i determinació analítica de la presèn-
cia de contaminants en la fauna aquàtica.

ARTICLE 13. RESIDUS

Les entitats de control analític en l’àmbit dels residus
es poden acreditar per a una o varies de les funcions
següents:

a) Presa de mostra, determinació de les característiques
de perillositat, codificació i classificació dels residus.

b) Presa de mostra i determinació de les característi-
ques fisicoquímiques dels residus.

c) Presa de mostra i anàlisi de dioxines i furans en re-
sidus.

ARTICLE 14. SÒLS

Les entitats de control analític de sòls s’acrediten per a
l’exercici de les funcions de presa de mostra i determi-
nació analítica del sòl i subsòl i la seva codificació i
classificació.

ARTICLE 15. SOROLLS I VIBRACIONS

Les entitats de control de sorolls i vibracions s’acredi-
ten per a l’exercici de les funcions de mesura de nivells
de soroll i vibració.
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CAPÍTOL IV. ACREDITACIÓ D’ENTITATS DE CONTROL D’ETI-
QUETATGE ECOLÒGIC

ARTICLE 16. CAMPS D’ACTUACIÓ

Als efectes d’aquesta Llei, els camps d’actuació de les
entitats de control d’etiquetatge ecològic són:

a) Presa de mostres, anàlisi o altres operacions destina-
des a avaluar la conformitat i el compliment de les con-
dicions objectives fixades a les normatives sobre con-
cessió d’etiquetes ecològiques als productes.

b) Verificació del compliment de les condicions objec-
tives fixades a les normatives sobre concessió d’etique-
tes ecològiques als serveis.

ARTICLE 17. ACREDITACIÓ

Les entitats de control d’etiquetatge ecològic es poden
acreditar per a una o varies de les categories de produc-
tes o de serveis per a les quals s’hagin establert criteris
en les normatives de desplegament dels sistemes de
l’etiqueta ecològica comunitària i del distintiu de ga-
rantia de qualitat ambiental.

CAPÍTOL V. ACREDITACIÓ D’ENTITATS DE VERIFICACIÓ

AMBIENTAL

ARTICLE 18. CAMPS D’ACTUACIÓ

Als efectes d’aquesta Llei, els camps d’actuació de les
entitats de verificació ambiental són:

a) La realització de les funcions que s’estableixen en
l’apartat 5.4 de l’annex V del Reglament 761/2001/CE,
de 19 de març, pel qual es permet que les organitzaci-
ons s’adhereixin, amb caràcter voluntari a un sistema
comunitari de gestió i auditoria mediambientals
(EMAS).

b) La verificació d’avaluacions ambientals de les acti-
vitats que es regulen a la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la Intervenció integral de l’Administració ambiental.

ARTICLE 19. ABAST DE L’ACREDITACIÓ

L’abast de l’acreditació es definirà reglamentàriament
d’acord amb el que s’estableix en el Reglament 761/
2001/CE, de 19 de març, pel qual es permet que les
organitzacions s’adhereixin, amb caràcter voluntari a
un sistema comunitari de gestió i auditoria mediam-
bientals (EMAS).

Pel que fa a la verificació d’avaluacions ambientals la
tipologia o tipologies de les activitats per a les quals
l’entitat resta acreditada es fixarà en la resolució d’acre-
ditació.

ARTICLE 20. REQUISITS ESPECÍFICS D’ACREDITACIÓ

Els verificadors ambientals per a ser acreditats han de
demostrar que compleixen els requisits establerts espe-
cíficament en l’apartat 5.2 de l’annex del Reglament
761/2001/CE, citat i els generals que es fixin en aquesta
Llei.

ARTICLE 21. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DELS VERIFICA-
DORS ACREDITATS

A més de les obligacions generals fixades en aquesta
Llei per a les entitats acreditades, són obligacions espe-
cífiques de les entitats de verificació ambiental:

a) Inscriure’s en els registres oficials.

b) Exercir les seves funcions atenent els requisits i condi-
cions establerts en l’annex V del Reglament 761/2001/CE,
citat i en la resolució d’acreditació.

c) Facilitar als organismes competents en matèria
d’ecogestió i ecoauditoria la informació que els reque-
reixin sobre les actuacions de verificació.

CAPÍTOL VI. ACREDITACIÓ D’ENTITATS DE VIGILÀNCIA,
SEGUIMENT I CONTROL DE RECURSOS NATURALS

ARTICLE 22. CAMPS D’ACTUACIÓ

Als efectes d’aquesta Llei els camps d’actuació de les
entitats de vigilància, seguiment i control de recursos
naturals són:

a) Investigació i verificació de la qualitat del sòl i del
subsòl.

b) Investigació i verificació de la qualitat de les aigües
(terrestres i litorals).

c) Vigilància i seguiment dels sistemes biòtics.

ARTICLE 23. SÒLS I SUBSÒLS

Les entitats d’investigació i avaluació de la qualitat del
sòl i del subsòl es poden acreditar per a una o varies de
les funcions següents:

a) Investigació i verificació de la qualitat del sòl.

b) Verificació dels projectes de recuperació de sòls.

c) Seguiment de l’execució dels projectes de recupera-
ció.

ARTICLE 24. INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ DE LA QUALITAT

DE LES AIGÜES.

Les entitats d’investigació i avaluació de la qualitat de
les aigües es poden acreditar per a una o varies de les
funcions següents:

a) Investigació i determinació dels aspectes qualitatius
i quantitatius de les aigües continentals.

b) Investigació i determinació de la qualitat de les ai-
gües litorals.

ARTICLE 25. VIGILÀNCIA I SEGUIMENT DELS SISTEMES

BIÒTICS.

Les entitats de vigilància i seguiment dels sistemes bi-
òtics es poden acreditar per a una o varies de les funci-
ons següents:

a) Investigació i avaluació dels sistemes biòtics terres-
tres.

b) Investigació i avaluació dels sistemes biòtics aquà-
tics.
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CAPÍTOL VII. ENTITAT D’ACREDITACIÓ AMBIENTAL

ARTICLE 26. DENOMINACIÓ I FUNCIONS

26.1 Es crea l’Entitat d’Acreditació Ambiental, encar-
regada de gestionar el sistema d’acreditació de les en-
titats col·laboradores de l’Administració en matèria de
medi ambient i supervisar el funcionament i les actua-
cions d’aquestes entitats.

26.2 L’Entitat d’Acreditació Ambiental té el caràcter
d’entitat de dret públic de la Generalitat, amb persona-
litat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment
de les seves funcions, que es regeix per aquesta Llei, pels
seus estatuts, per la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’es-
tatut d’empresa pública catalana, i per la resta de dispo-
sicions que li siguin aplicables. L’Entitat d’Acreditació
ajusta la seva activitat al dret privat o al dret públic, se-
gons el que aquesta Llei determina en cada cas.

ARTICLE 27. ESTRUCTURA

Els òrgans de govern de l’Entitat d’Acreditació Ambi-
ental són:

a) El Consell de Direcció.

b) El director.

c) El Comitè d’Acreditació.

d) Les comissions tècniques

ARTICLE 28. COMPOSICIÓ I ATRIBUCIONS

28.1 El Consell de Direcció té la composició següent:

a) President/a: conseller/a de Medi Ambient.

b) Vicepresident/a: director/a general de Qualitat Am-
biental.

c) Els vocals següents:

– Quatre vocals representants del Departament de Medi
Ambient.

– Cinc vocals representants de les entitats col·laborado-
res de l’Administració en matèria de medi ambient
acreditades.

– Cinc vocals representants dels departaments de la
Generalitat directament afectats.

– Cinc vocals representants dels ens locals de Catalu-
nya designats:

• dos per la Federació de Municipis de Catalunya,

• dos per l’Associació Catalana de Municipis,

• un per l’Ajuntament de Barcelona.

• Secretari/a amb veu però sense vot.

28.2 Pertoca al Consell de Direcció:

a) Fixar les directrius generals d’actuació de l’Entitat
d’Acreditació Ambiental.

b) Aprovar la proposta de pressupostos anuals de l’En-
titat d’Acreditació Ambiental.

c) Supervisar les activitats de l’Entitat d’Acreditació
Ambiental.

d) Les que li encomani específicament la normativa
legal.

ARTICLE 29. ATRIBUCIONS DEL DIRECTOR O DIRECTORA

29.1 Pertoca al director/a de l’Entitat d’Acreditació
Ambiental:

a) Executar els acords del Consell de Direcció.

b) Exercir la direcció de l’Entitat i del seu personal.

c) Presentar anualment al Consell de Direcció per a la
seva aprovació les propostes de programes d’actuació,
d’inversió i de finançament, el balanç i la memòria cor-
responent.

d) Actuar com a màxim responsable del sistema de
qualitat de l’Entitat d’Acreditació Ambiental.

e) Exercir la presidència del Comitè d’Acreditació.

f) Dictar les resolucions d’atorgament, denegació o
modificació de l’acreditació de les entitats.

g) Exercir la representació ordinària de l’Entitat
d’Acreditació Ambiental

h) Les específiques que el Consell de Direcció li dele-
gui.

i) Qualsevol altra que no sigui encomanada a un altre
òrgan de l’Entitat d’Acreditació Ambiental.

29.2 El/la director/a de l’Entitat d’Acreditació Ambien-
tal és nomenat pel Govern de la Generalitat a proposta
del conseller o consellera de Medi Ambient.

ARTICLE 30. COMPOSICIÓ I ATRIBUCIONS DEL COMITÈ

D’ACREDITACIÓ.

30.1 La composició i el funcionament del Comitè
d’acreditació s’estableix per Reglament.

30.2 Pertoca al Comitè d’Acreditació:

a) Emetre proposta de resolució d’atorgament, denega-
ció o modificació de l’acreditació.

b) Aprovar els criteris tècnics que han de complir les
entitats col·laboradores de l’Administració en matèria
de medi ambient.

c) Les específiques que el Consell de Direcció li enco-
mani.

ARTICLE 31. DE LES COMISSIONS TÈCNIQUES

31.1 Correspon a les comissions tècniques donar suport
tècnic al Comitè d’Acreditació i, específicament, elabo-
rar els criteris tècnics que han de complir les entitats
col·laboradores de l’Administració en matèria de medi
ambient.

31.2 La composició i el funcionament de les comissi-
ons tècniques s’estableix reglamentàriament.

ARTICLE 32. RÈGIM DE PERSONAL

32.1 El personal de l’Entitat d’Acreditació Ambiental
és contractat en règim laboral, llevat dels llocs de tre-
ball que per la naturalesa de llurs funcions són reservats
a funcionaris i funcionàries públics.

32.2 La selecció de personal de l’Entitat d’Acreditació
Ambiental es fa d’acord amb els principis de mèrit i
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capacitat i de conformitat amb el que estableix la legis-
lació sobre funció pública de l’Administració de la
Generalitat.

ARTICLE 33. RÈGIM JURÍDIC

33.1 Les actuacions de l’Entitat d’Acreditació Ambien-
tal se sotmeten amb caràcter general al dret privat.
Això, no obstant, el procediment d’acreditació, el rè-
gim de funcionament dels òrgans col·legiats de l’Enti-
tat, els actes dictats en l’exercici de potestats públiques
i els derivats de relacions interadministratives se sotme-
ten en tot cas al dret administratiu.

33.2 El règim de comptabilitat de l’Entitat d’Acredi-
tació Ambiental és el corresponent al sector públic.

ARTICLE 34. PATRIMONI I RECURSOS ECONÒMICS

34.1 Constitueixen el patrimoni de l’Entitat d’Acre-
ditació Ambiental:

Els béns i drets que li són adscrits i els que adquireixi
com a propis per qualsevol títol.

34.2 Constitueixen els recursos econòmics de l’Entitat
d’Acreditació ambiental els següents:

a) Les taxes devengades per les actuacions d’acredita-
ció.

b) Els productes i els rendiments derivats del seu patri-
moni.

c) Els ingressos provinents de les sancions.

d) Les aportacions que s’estableixin en els pressupos-
tos de la Generalitat.

e) Les subvencions, les aportacions i les donacions que
siguin atorgades a favor seu.

f) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.

CAPÍTOL VIII. PROCEDIMENT D’ACREDITACIÓ

ARTICLE 35. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

35.1 La sol·licitud d’acreditació s’ha de presentar a
l’Entitat d’Acreditació Ambiental i ha d’especificar la
classe d’entitat i, en el seu cas, la tipologia de centres
o establiments, camp/s i nivells d’actuació i/o la fun-
ció/ns segons correspongui per a les quals demana és-
ser acreditada.

35.2 La sol·licitud d’acreditació s’ha d’acompanyar dels
documents que s’indiquen a continuació:

a) Escriptura de constitució i estatuts de la societat o
norma per la qual es crea l’entitat.

b) Organigrama de l’entitat on s’indiquin les relacions
amb altres organitzacions, si s’escau.

c) Relació del personal de plantilla, indicativa de la ti-
tulació professional.

d) Relació de les instal·lacions, equips i elements mate-
rials de què disposa l’entitat per realitzar les seves co-
meses, acreditant-ne la propietat o la plena disposició
si són contractats a terceres persones.

e) Compromís de subscriure la pòlissa d’assegurances
per cobrir les responsabilitats derivades de la seva ac-
tuació.

f) Proposta dels preus que proposi aplicar en cada fun-
ció.

g) Documentació acreditativa, si s’escau, dels acords
que hagi subscrit amb empreses especialitzades o altres
entitats.

h) Domicili de l’establiment i emplaçament de les se-
ves dependències dins el territori de Catalunya.

i) Nom, cognoms i titulació de qui exerceix la direcció
tècnica.

j) Memòria d’activitats de l’empresa.

k) Certificació de disposició de manual de qualitat,
còpia del qual s’haurà de presentar en el cas de reque-
riment per part de l’Entitat d’Acreditació Ambiental.

l) En tot cas, la documentació presentada haurà d’acre-
ditar la suficiència dels mitjans de l’entitat/establiment
per dur a terme qualsevol de les operacions o funcions
especificades per a les quals sol·licita l’acreditació.

m) Documentació acreditativa de què es disposa de les
autoritzacions, llicències, inscripció a registres i altres
requisits que siguin exigibles per a l’exercici de l’acti-
vitat.

n) Qualsevol altre document que sigui legalment exigi-
ble.

ARTICLE 36. AVALUACIÓ DE L’ENTITAT COL·LABORADORA

DE L’ADMINISTRACIÓ EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT

Un cop rebuda tota la documentació exigida l’Entitat
d’Acreditació Ambiental procedirà a:

1. L’estudi de la documentació i a emetre informe so-
bre la seva adequació.

2. Auditar l’entitat

3. Emetre informe d’avaluació de l’entitat peticionària.

ARTICLE 37. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

37.1 A la vista de l’informe d’avaluació de l’entitat
peticionària, el Comitè d’acreditació formula la propos-
ta d’atorgament, modificació o denegació de l’acredi-
tació, fent constar, en aquest darrer cas, les raons d’or-
dre tècnic i de qualsevol altra naturalesa que hagi
motivat la proposta desfavorable.

37.2 La proposta de resolució se sotmet al tràmit d’au-
diència al peticionari pel termini de vint dies.

ARTICLE 38. RESOLUCIÓ I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE

38.1 Un cop avaluades les al·legacions formulades si
s’escau, l’expedient conclou mitjançant resolució del
director de l’Entitat d’Acreditació Ambiental.

38.2 En la resolució d’acreditació s’han de concretar la
classe d’entitat, i en el seu cas, la tipologia d’activitat,
camp/s i nivells d’actuació i/o funcions segons corres-
pongui, per als quals queda l’entitat acreditada. També
s’indicaran les condicions específiques, si s’escau, que
s’imposin a l’entitat.
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38.3 L’acreditació s’entén atorgada sens perjudici de
qualsevol altra autorització o llicència que sigui exigi-
ble en cada cas per la legislació vigent.

38.4 La resolució s’ha de dictar i notificar en el termi-
ni de sis mesos des de què es va presentar la sol·licitud
d’acreditació. La manca de resolució en el termini in-
dicat comporta la denegació de l’acreditació.

38.5 La part dispositiva de la resolució d’acreditació és
publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya.

38.6 L’entitat acreditada s’inscriu en el registre d’enti-
tats col·laboradores de l’Administració en matèria de
medi ambient.

ARTICLE 39. IMPUGNACIÓ DE LA RESOLUCIÓ

Contra les resolucions que posin fi al procediment
d’acreditació es pot interposar recurs d’alçada davant
del Consell de Direcció de l’Entitat d’Acreditació.

ARTICLE 40. EFECTES DE L’ACREDITACIÓ

40.1 L’acreditació comporta el reconeixement de l’ap-
titud i la capacitat de l’entitat per realitzar les funcions
i actuacions per a les quals ha estat expressament acre-
ditada i aixecar les actes i emetre els informes o certi-
ficacions que corresponguin.

40.2 En les actes, informes o certificacions s’ha de fer
constar la condició d’entitat acreditada.

ARTICLE 41. VIGÈNCIA DE L’ACREDITACIÓ

41.1 L’acreditació s’atorga per un període de cinc anys
i és prorrogable per al mateix termini, prèvia auditoria
de renovació.

41.2 Les entitats acreditades se sotmeten periòdicament
a auditories de seguiment.

CAPÍTOL IX. REQUISITS I MITJANS DE LES ENTITATS

ARTICLE 42. REQUISITS

Per a poder optar a l’acreditació com a entitat col·labo-
radora de l’Administració en matèria de medi ambient
les empreses han de justificar que compleixen els requi-
sits detallats en l’annex 1 d’aquesta Llei.

ARTICLE 43. MITJANS I PROCEDIMENTS

43.1 Les entitats col·laboradores de l’Administració en
matèria de medi ambient han de disposar de recursos
humans i materials suficients i idonis per a l’exercici de
les seves funcions i específicament els assenyalats en
l’annex 2 d’aquesta Llei.

43.2 Les entitats col·laboradores de l’Administració en
matèria de medi ambient han de disposar i seguir els
procediments següents:

a) Instruccions documentades que siguin adequades per
a la planificació i realització de les seves actuacions i
que garanteixin la seva correcta execució.

b) Disposar d’un sistema de registre que permeti ava-
luar de forma satisfactòria les seves actuacions.

c) Recollir les actuacions en un informe o certificat fi-
nal degudament signat. L’informe contindrà, de forma
correcta, clara i precisa, el resultat de les actuacions
realitzades.

d) Disposar de procediments documentats per al trac-
tament de les possibles reclamacions originades per les
seves actuacions.

ARTICLE 44. MANTENIMENT DELS REQUISITS I MITJANS

44.1 Les entitats col·laboradores de l’Administració en
matèria de medi ambient tenen l’obligació de mantenir
els requisits que van justificar la seva acreditació.

44.2 La modificació per part de l’entitat acreditada
d’alguns dels requisits obligatoris se subjecta a resolu-
ció prèvia de l’Entitat d’Acreditació Ambiental.

ARTICLE 45. FUNCIONAMENT

45.1 Les actuacions de les entitats col·laboradores en
matèria de Medi ambient resten subjectes als requeri-
ments tècnics, a les metòdiques i als règims de gestió
que fixa la normativa aplicable.

45.2 El funcionament de les entitats col·laboradors de
l’Administració en matèria de medi ambient és super-
visat i en el seu cas inspeccionat per l’Entitat d’Acre-
ditació Ambiental per tal de verificar el compliment
dels requisits i de les condicions de l’acreditació. No
obstant això, les entitats són responsables per si matei-
xes de les seves actuacions.

45.3 El funcionament de les entitats es basa en els prin-
cipis de lliure concurrència i de competitivitat restant
prohibida qualsevol pràctica que suposi la seva restric-
ció.

CAPÍTOL X. RÈGIM SANCIONADOR

ARTICLE 46. TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

46.1 Les infraccions a les determinacions d’aquesta
Llei es classifiquen en infraccions molt greus, greus i
lleus.

46.2 Constitueixen infraccions molt greus les següents:

a) Realitzar actuacions per les quals no es disposa
d’acreditació.

b) Falsejar els resultats de les mesures, de les anàlisis o
de les actes i informes o certificacions emeses sobre les
actuacions realitzades.

c) Incórrer en pràctiques que suposin la restricció dels
principis de lliure concurrència i competitivitat.

d) Reincidir en infraccions greus.

46.3 Constitueixen infraccions greus les següents:

a) Modificació de les disponibilitats tècniques de l’es-
tabliment que comporti la seva inadequació per dur a
terme les tasques per a les quals ha estat reconegut,
sense comunicació immediata a l’Entitat d’Acreditació
Ambiental.

b) Realitzar actuacions per part de persones no capaci-
tades o bé amb aparells o emprant metodologies incor-
rectes que puguin donar resultats erronis o no fiables.
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c) Utilització incorrecta de la condició d’acreditat.

d) Actuacions que vulnerin els requisits de la imparci-
alitat i independència de l’entitat col·laboradora de
l’Administració en matèria de medi ambient.

e) Incomplir l’obligació de mantenir la confidencialitat
sobre la informació obtinguda en les seves actuacions
com a entitats col·laboradores de l’Administració en
matèria de medi ambient.

f) Reincidir en infraccions lleus.

46.4 Constitueixen infraccions lleus les següents:

a) Realitzar actuacions fora dels terminis legalment
establerts.

b) Facturar uns preus superiors als que s’han comuni-
cat a l’Administració.

c) Inexactitud en les dades subministrades o en els dic-
tàmens i informes tècnics emesos.

d) Manca de participació en els exercicis d’intercalibra-
ció, no prendre les mesures pertinents o no realitzar les
oportunes correccions.

e) Negar-se injustificadament a realitzar actuacions de
control o de verificació formalment encarregades.

f) Incompliment de les obligacions a què estan subjec-
tes les entitats acreditades sempre que no suposin una
infracció greu.

ARTICLE 47. SANCIONS APLICABLES

47.1 Les infraccions molt greus són castigades amb
multa de 50.001 euros a 100.000 euros.

47.2 Les infraccions greus són castigades amb multa de
10.001 euros a 50.000 euros.

47.3 Les infraccions lleus són castigades amb multa de
1.000 euros a 10.000 euros.

47.4 Incórrer en una infracció greu que demostri una
situació d’insuficiència de capacitat o desviació dels
procediments d’actuació suposa la suspensió de l’acre-
ditació fins que s’hagi solventat la causa.

47.5 La comissió d’una infracció molt greu suposa la
pèrdua de l’acreditació i la impossibilitat de tornar-la a
demanar en un termini de tres anys.

Als efectes de la present Llei es considera reincident la
persona infractora que ha estat sancionat, mitjançant
resolució ferma, per haver comès més d’una infracció
de la mateixa naturalesa dins del període d’acreditació.

ARTICLE 48. ÒRGANS COMPETENTS

La competència per imposar les sancions establertes en
aquesta Llei correspon:

a) Al director/a de l’Entitat d’Acreditació Ambiental si
la quantia de la multa no excedeix de 10.000 euros.

b) Al Consell de direcció si la quantia de la multa ex-
cedeix de 10.000 euros o si comporta la suspensió o
pèrdua de l’acreditació.

ARTICLE 49. CRITERIS DE GRADUACIÓ

Les sancions corresponents a infraccions lleus i greus
es graduen tenint en compte els criteris següents:

a) El benefici derivat de l’activitat infractora.

b) El perjudici ocasionat a les empreses o a l’Adminis-
tració.

c) La intencionalitat del causant de la infracció.

d) El grau de participació per títol diferent de l’anterior.

e) La capacitat econòmica de la persona infractora.

ARTICLE 50. EQUIPARACIÓ AL BENEFICI

En tot cas, la sanció pecuniària pot arribar fins al total
del benefici produït per l’activitat infractora, sigui quin
sigui el límit objectiu de la multa

ARTICLE 51. PERSONES RESPONSABLES

Són responsables de les sancions tipificades en aques-
ta Llei tots aquells que han participat en la comissió del
fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques
o jurídiques.

CAPÍTOL XI. TAXES D’ACREDITACIÓ

52.1 L’acreditació com a entitat col·laboradora de l’Ad-
ministració en matèria de medi ambient resta subjecta
al pagament de les taxes que siguin legalment establer-
tes.

52.2 La base imposable i les tarifes es graduen atenent
a la classe d’entitat i en el seu cas el sector, la tipologia
d’activitat i/o funció/ns per les quals demana ser acre-
ditada.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

En el procediment d’acreditació de les entitats col·labo-
radores de l’Administració en matèria de medi ambient
es considera vàlid el compliment d’un reglament o
norma de la Unió Europea si així ha estat declarat per
un ens oficial d’acreditació d’alguns dels Estats mem-
bres.

SEGONA

Es modifica el capítol VI del títol XIV de la Llei 15/1997,
de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Gene-
ralitat de Catalunya, que queda redactat com segueix:

«Capítol VI. Taxa pels serveis d’acreditació d’entitats
col·laboradores de l’administració en matèria de medi
ambient

»Article 385. Fet imposable

»Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis
administratius següents:

»a) Els relatius al procediment d’acreditació de les en-
titats col·laboradores de l’administració en matèria de
medi ambient.

»b) Els relatius al procediment de renovació de l’acre-
ditació de les entitats col·laboradores.
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»c) Els relatius al procediment de modificació de
l’acreditació de les entitats col·laboradores.

»Article 386. Subjecte passiu

»Són subjectes passius de la taxa les persones físiques
o jurídiques que demanen la prestació dels serveis es-
pecificats en l’article 385.

»Article 387. Pagament de la taxa

»El pagament de la taxa es fa mitjançant una quota base
en el moment de la presentació de la sol·licitud corres-
ponent a la primera fase de l’acreditació per a algun
dels fets imposables de l’article 385 i una quota com-
plementària en el moment que s’hagi fet l’estudi de la
documentació presentada i emès l’informe previ cor-
responent a la segona fase de l’acreditació o bé a la
realització de l’auditoria extraordinària o parcial

»Article 388. Quotes

»Per a la prestació dels servei corresponent als fets
imposables de l’article 385 les quotes que es fixen són
les següents:

»1. Fet imposable de l’article 385.a): Procediment
d’acreditació de les entitats col·laboradores de l’admi-
nistració en matèria de medi ambient.

»1.1 Quota base: 2.000 euros.

»1.2 Quota complementària.

»1.2.1 Auditoria d’entitat.

»1.2.1.1 De les entitats ambientals de control, entitats
de verificació ambiental i entitats de vigilància i control
de recursos naturals: 7.000 euros.

»1.2.1.2 De les entitats de control analític i de les enti-
tats de control d’etiquetatge ecològic: 4.000 euros.

»1.2.2 Auditoria de camp ordinària o general.

»1.2.2.1 De les entitats ambientals de control de tipo-
logia industrial: 10.000 euros.

»1.2.2.2 Restants entitats ambientals de control per a
cada tipologia: 5.000 euros.

»1.2.2.3 Restants entitats col·laboradores de l’Adminis-
tració en matèria de medi ambient per cada funció:
2.000 euros.

»1.2.3 Auditories extraordinàries o parcials.

»1.2.3.1 Auditories d’entitat: 1.000 euros

»1.2.3.2 Auditories de camp: 600 euros.

»1.2.4 La quota complementària per auditoria d’entitat
es redueix, sempre que en el moment de la sol·licitud
d’acreditació es justifiqui l’acreditació prèvia i vigent
per la norma de la sèrie EN 45000 o ISO 17000 corres-
ponent en els percentatges següents:

»1.2.4.1 El 30% quan l’acreditació prèvia hagi estat
emesa per una entitat oficial d’acreditació en l’àmbit de
la Unió Europea.

»1.2.4.2 En un 60% quan l’acreditació prèvia l’hagi
emès l’Entitat d’Acreditació d’entitats col·laboradores
de l’Administració de la Generalitat en matèria de medi
ambient.

»2. Fet imposable de l’article 385.b) procediment de
renovació de l’acreditació de les entitats col·laborado-
res de l’Administració en matèria de medi ambient.

»2.1 Quota base: 1.500 euros.

»2.2 Quota complementària. És l’equivalent al 80% de
la quota corresponent al fet imposable de l’article
385.a), tant per a l’auditoria d’entitat com per a l’audi-
toria de camp. Per a les auditories extraordinàries les
quotes són equivalents a les del fet imposable de l’ar-
ticle 385.a).

»3. Fet imposable de l’article 385.c) procediment de
modificació de l’acreditació d’entitats col·laboradores
de l’Administració en matèria de medi ambient.

»3.1 Quota base: 600 euros.

»3.2 Quota complementària.

»3.2.1 Procediment de modificació per ampliació del
nombre de tipologies o funcions dins del mateix camp
d’actuació.

»Per cada tipologia o funció ampliada:

»3.2.1.1 Per ampliació a la tipologia d’activitats indus-
trials: 8.000 euros.

»3.2.1.2 Per ampliació de les restants tipologies o fun-
cions per a cada nova tipologia o funció: 3.000 euros.

»3.2.2 Procediment de modificació de les condicions
documentals de l’entitat: 3.000 euros.

»3.2.3 Procediment de modificació del personal capa-
citat, per a cada tècnic: 600 euros.»

TERCERA

S’impulsaran les actuacions oportunes per tal que els
procediments que es regulen en aquesta Llei es puguin
dur a terme per via telemàtica.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

Les entitats ambientals de control acreditades a l’empa-
ra del Decret 170/1999, de 29 de juny, mantenen la seva
acreditació fins l’extinció del període de vigència de
l’acreditació atorgada.

La renovació de l’acreditació resta subjecta a les pres-
cripcions d’aquesta Llei.

SEGONA

Les entitats col·laboradores de l’Administració en ma-
tèria de medi ambient acreditades a l’empara del Decret
230/1993 i normes de desplegament mantenen l’acre-
ditació atorgada per un període màxim de tres anys des
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

Es faculta el/la conseller/a de Medi Ambient per ade-
quar els annexos d’aquesta Llei a les determinacions
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que resultin de les normes europees relatives als siste-
mes d’acreditació.

SEGONA

Es faculta al director/a de l’Entitat d’Acreditació Am-
biental per aprovar les disposicions tècniques necessà-
ries per a l’aplicació d’aquesta Llei.

TERCERA

La present Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver es-
tat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

ANNEX 1. REQUISITS GENERALS DE LES ENTITATS COL·LA-
BORADORES DE L’ADMINISTRACIÓ EN MATÈRIA DE MEDI

AMBIENT.

Les entitats col·laboradores de l’Administració en ma-
tèria de medi ambient han de complir amb els requisits
generals següents:

1.1 Requisits administratius.

a) Tenir personalitat jurídica pròpia.

b) Disposar de documentació que defineixi clarament
la seva estructura organitzativa, responsabilitats i jerar-
quització.

c) Disposar d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi
les responsabilitats derivades de la seva actuació en la
quantia mínima que es fixa per Reglament.

d) Sotmetre’s, periòdicament, a una auditoria compta-
ble realitzada per un organisme independent.

1.2 Requisits d’independència i imparcialitat.

Estar lliures de qualsevol tipus de pressió externa que
pugui influir les seves actuacions.

Als efectes de garantir el compliment dels requisits
d’independència i imparcialitat han de:

a) Implantar procediments que assegurin la imparcialitat.

b) Justificar el compliment dels criteris d’independèn-
cia que es fixen a l’annex A de la norma EN 45004.

1.3 Requisits de confidencialitat.

Garantir la confidencialitat de la informació obtinguda
en el transcurs de les seves actuacions.

Als efectes de garantir la confidencialitat han d’implan-
tar un procediment que l’asseguri.

1.4 Requisits d’organització.

a) Tenir una estructura organitzativa capaç de mantenir
la seva aptitud per dur a terme de forma satisfactòria
totes les funcions per les quals ha estat acreditada.

b) Disposar d’un o més director/a tècnic/a qualificat i
amb experiència en la tipologia d’activitats, camp/s i ni-
vells d’actuació i/o funcions en les que l’entitat dema-
ni ser acreditada i que haurà de formar part de la plan-
tilla de personal de l’entitat.

c) Supervisar els objectius i resultats de les seves prò-
pies actuacions, a través de personal qualificat de la
pròpia entitat.

d) Disposar d’una relació de llocs de treball relacionats
amb les funcions a portar a terme on s’inclogui els re-
quisits de formació, els coneixements tècnics i l’expe-
riència professional.

1.5 Requisits de qualitat.

a) Tenir definida i documentada la seva política, objec-
tius i compromís envers la qualitat i, assegurar-se que
aquesta és compresa, implantada i mantinguda per tots
els nivells de l’organització.

b) Disposar d’un manual de qualitat degudament im-
plantat.

c) Establir i mantenir al dia el/s programa/s i procedi-
ments perquè es realitzin de forma periòdica auditori-
es del sistema de qualitat de l’entitat.

d) Disposar de procediments per tractar el retorn d’in-
formació, que serveixin per detectar anomalies en el
sistema de qualitat o en la realització dels controls.

ANNEX 2

2.1 Requisits de personal.

a) Disposar d’una plantilla de personal, amb la dotació,
la competència i experiència adequades, per a l’exercici
de les funcions per a les quals ha estat acreditada, se-
gons s’estableix reglamentàriament.

b) Disposar d’un sistema continuat de formació del
personal que asseguri la seva permanent adequació a les
funcions a realitzar.

c) Remunerar el personal dedicat a tasques de control
sense dependre del nombre d’actuacions realitzades ni
del resultat d’aquestes.

2.2 Requisits de mitjans i equipaments.

a) Disposar d’uns mitjans i equipaments suficients i
idonis que permetin portar a terme totes les activitats
per a les quals ha estat acreditada.

b) Identificar degudament tots els mitjans i equipa-
ments, que seran sotmesos a un programa de calibració
i manteniment establert amb caràcter previ.

c) Dur un registre on figuri informació suficient sobre
la identificació, calibració i manteniment dels mitjans
i equipaments.

ANNEX 3. REGLAMENTS I NORMES DE REFERÈNCIA

a) Decret 316/1994, de 4 de novembre, sobre atorga-
ment del distintiu de garantia de qualitat ambiental per
la Generalitat de Catalunya.

b) Decret 296/1998, de 17 de novembre, pel qual s’am-
plia l’àmbit del distintiu de garantia de qualitat ambi-
ental als serveis.

c) Reglament 1980/2000/CE, del Parlament europeu i
del Consell, de 17 de juliol, relatiu a un sistema comu-
nitari revisat de concessió d’etiqueta ecològica

d) Reglament 761/2001/CE, del Parlament europeu i
del Consell, de 19 de març, pel qual es permet que les
organitzacions s’adhereixin, amb caràcter voluntari a
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un sistema comunitari de gestió i auditoria mediam-
bientals (EMAS).

e) EA-03/03: norma d’àmbit europeu relativa als reque-
riments generals per Organismes que acrediten entitats
d’inspecció.

f) Norma ISO 17025: norma d’àmbit internacional re-
lativa als requisits generals relatius a la competència
dels laboratoris d’assaigs i calibració.

g) Norma UNE-EN 45003: norma d’àmbit europeu
relativa als sistemes d’acreditació de laboratoris
d’assaigs i calibració. Requisits generals relatius al seu
funcionament i reconeixement.

h) Norma UNE-EN 45004: norma d’àmbit europeu
relativa als criteris generals per al funcionament de les
entitats que realitzen inspecció.

i) Norma UNE-EN 45010: norma d’àmbit europeu re-
lativa als requisits generals per a l’avaluació i acredita-
ció d’entitats de certificació.

j) Norma UNE-EN 45011: norma d’àmbit europeu re-
lativa als requisits generals per a entitats que realitzen
la certificació de producte.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

– Primera versió de l’avantprojecte de llei reguladora
del sistema d’acreditació de les entitats col·laboradores
de l’Administració en matèria de medi ambient

– Text del projecte de llei, aprovat pel Govern

– Memòria justificativa

– Estudi econòmic

– Taula de vigències i llista de disposicions afectades

– Informe d’impacte de gènere

– Observacions formulades

– Informe sobre les observacions formulades a l’avant-
projecte de llei

– Certificat de l’acord adoptat en la sessió de la Comis-
sió de Govern Local i nota de valoració

– Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social

– Informe jurídic

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei electoral de Catalu-
nya
Tram. 202-00180/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 52349 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina als articles 106 i concordants del Regla-
ment de la Cambra, presenta per a la seva tramitació la
següent Proposició de llei electoral de Catalunya.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la
present Llei electoral acabarà amb l’incompliment, al
llarg de més de 20 anys, d’allò que disposa l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya en la seva disposició tran-
sitòria quarta i amb les disfuncions en la representació
política dels catalans i les catalanes produïdes al llarg
del temps a causa d’aquest incompliment.

El contingut de la Llei electoral de Catalunya ha d’ajus-
tar-se al que estableixen l’Estatut i la Constitució. Això
significa respectar el principi de la proporcionalitat
entre vots i escons obtinguts per cada opció política i
assegurar l’adequada representació de totes les zones
del territori (EAC art. 31.1) mitjançant l’elecció directa
de diputats i diputades per part de les 41 comarques de
Catalunya.

La Llei ha de garantir també una representació parità-
ria entre gèneres i satisfer la legítima demanda dels
catalans i catalanes a l’estranger de disposar d’una re-
presentació directa al Parlament de Catalunya.

És per això que proposem l’adopció de la següent:

PROPOSICIÓ DE LLEI ELECTORAL DE CATALUNYA

ARTICLE 1

Els diputats i diputades al Parlament de Catalunya se-
ran elegits per sufragi universal igual, directe i secret
dels majors de divuit anys, d’acord amb el que estableix
l’article 31.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

ARTICLE 2

Les eleccions al Parlament de Catalunya seran convo-
cades pel President de la Generalitat cada quatre anys,
llevat dels supòsits de dissolució anticipada o d’impos-
sibilitat d’elegir President de la Generalitat d’acord
amb el que estableix l’article 54 de la Llei 3/1982, de
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23 de març, del Parlament, el President i el Consell
Executiu de la Generalitat. Les eleccions s’hauran de
celebrar en el termini entre cinquanta-cinc i seixanta
dies després de la convocatòria.

ARTICLE 3

El Parlament de Catalunya estarà integrat per un nom-
bre total de 135 diputats i diputades que podrà ampli-
ar-se eventualment en una determinada legislatura com
a resultat de l’aplicació dels articles 7 i 8 d’aquesta Llei.

ARTICLE 4

La distribució dels 135 escons parlamentaris es farà
entre els partits, federacions, coalicions i agrupacions
d’electors que presentin candidatures de llista d’àmbit
nacional, mitjançant l’aplicació de la fórmula propor-
cional del major quocient i seguint la regla D’Hondt.

ARTICLE 5

Serà necessari haver obtingut una xifra de sufragis su-
perior al 3 per cent dels vots vàlids emesos en el con-
junt del territori nacional per a participar en la distribu-
ció que s’estableix en l’article anterior.

ARTICLE 6

Per tal de garantir la representació de totes les zones del
territori de Catalunya segons estableix l’article 31.1 de
l’Estatut, els escons que l’aplicació de l’article 4 atribu-
eixi a cada partit, federació, coalició o agrupació d’e-
lectors, seran proveïts de la forma següent:

a) En primer lloc, els escons assignats per aplicació de
l’esmentat article 4 correspondran als candidats o can-
didates de cada partit, federació, coalició o agrupació
d’electors que hagin obtingut la majoria dels vots eme-
sos en cadascun dels districtes electorals establerts en
l’article 9 d’aquesta Llei. En cas d’empat entre dos o
més candidats, l’elecció es determinarà per sorteig en
la forma que estableixi la Junta Electoral de Catalunya.

b) En segon lloc i fins a completar el nombre total d’es-
cons que pertoqui a cada partit, federació, coalició o
agrupació d’electors, els escons pendents de provisió
correspondran als candidats inclosos en la llista nacio-
nal prevista en l’article 10 d’aquesta Llei i seguint l’or-
dre de col·locació de l’esmentada llista.

ARTICLE 7

Si un partit, federació, coalició o agrupació d’electors
obtingués en els districtes electorals un nombre d’es-
cons superior al total del que li correspon segons la dis-
tribució prevista en l’article 4, conservarà tots els es-
cons obtinguts.

ARTICLE 8

En el cas que fos elegit en algun districte electoral un
candidat o candidata pertanyent a un partit, federació,
coalició o agrupació d’electors que no hagués obtingut
més del 3 per cent dels vots a nivell nacional, l’elegit o
elegida conservarà el seu escó.

ARTICLE 9

Als efectes del que disposa l’article 6, apartat a), cons-
tituiran districte electoral territorial cadascuna de les

comarques de Catalunya. També constituirà un districte
electoral de base personal el conjunt dels catalans i
catalanes majors d’edat residents a l’estranger.

ARTICLE 10

Cada partit, federació, coalició o agrupació d’electors
presentarà una llista nacional en la qual constarà un nom-
bre de candidats i candidates no inferior a cinquanta.

ARTICLE 11

El partit, federació, coalició o agrupació d’electors que
presenti una llista nacional haurà de presentar també un
candidat o candidata en cadascun dels districtes electo-
rals que estableix l’article 9.

ARTICLE 12

Una mateixa persona podrà al mateix temps ser candi-
dat a diputat o diputada per una comarca o en represen-
tació dels catalans i catalanes a l’estranger i formar part
d’una llista nacional.

ARTICLE 13

Per tal de garantir una representació parlamentària sen-
se discriminació de gènere, la llista nacional que pre-
senti cada partit, federació, coalició o agrupació d’elec-
tors haurà de comptar amb un màxim del 60 per cent i
un mínim del 40 per cent de candidats pertanyents a
cada gènere, calculats per al conjunt de la llista i en
cada tram de cinc candidats. La mateixa proporció hau-
rà de ser respectada en el total de persones presentades
com a candidats per cada partit, federació, coalició o
agrupació d’electors en el conjunt dels districtes als
quals es refereix l’article 9.

ARTICLE 14

Cada elector o electora disposarà de dues paperetes de
vot.

1. Amb la primera papereta, l’elector o electora podrà
elegir una de les candidatures de llista nacional presen-
tades per cada partit, federació, coalició o agrupació
d’electors.

2. Amb la segona papereta, l’elector o electora podrà
elegir un dels candidats o candidates presentats en el
districte electoral territorial de la seva residència.

3. En el cas dels catalans i catalanes residents a l’estran-
ger, la segona papereta serà destinada a l’elecció d’un
candidat o candidata que es presenti en el districte que
determina l’article 9.

ARTICLE 15

Els espais gratuïts cedits per mitjans de comunicació
d’abast nacional s’atribuiran als partits, federacions,
coalicions o agrupacions d’electors que presentin llis-
tes nacionals. Els mitjans de comunicació locals o co-
marcals també atribuiran espais als partits, federacions,
coalicions o agrupacions d’electors d’àmbit comarcal
que presentin candidats o candidates.

ARTICLE 16

La Junta Electoral de Catalunya, formada per tres vo-
cals Magistrats del Tribunal Superior de Justícia de
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Catalunya designats per insaculació i tres vocals Cate-
dràtics de Dret o de Ciències Polítiques i Sociologia en
actiu, designats a proposta conjunta dels partits, fede-
racions, coalicions o agrupacions d’electors amb repre-
sentació al Parlament de Catalunya, tindrà les compe-
tències que la Llei Orgànica del Règim Electoral
General atribueix a la Junta Electoral Central, en allò
que correspongui a la celebració de les eleccions al Par-
lament de Catalunya.

ARTICLE 17

Per als recursos que tinguin per objecte la impugnació
de la validesa de l’elecció i proclamació de diputats i
diputades electes serà competent la Sala del Contenci-
ós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. Contra les resolucions de l’esmentada Sala
no hi cabrà cap recurs ordinari ni extraordinari, excepte
el d’aclariment i sens perjudici del recurs d’empara
davant el Tribunal Constitucional.

ARTICLE 18

La Junta Electoral de Catalunya i la Sindicatura de
Comptes tindran les competències en matèria de finan-
çament electoral i control de les comptabilitats, despe-
ses i subvencions electorals dels partits, federacions,
coalicions i agrupacions d’electors que la Llei Orgànica
del Règim Electoral General atribueix a la Junta Elec-
toral Central i al Tribunal de Cuentas, en allò que cor-
respongui a la celebració de les eleccions al Parlament
de Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Aquesta Llei s’adequarà a la futura organització terri-
torial que aprovi el Parlament de Catalunya.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions ne-
cessàries per a desenvolupar i aplicar la present Llei.

SEGONA

En tot allò que no sigui previst en la present Llei, seran
d’aplicació les normes establertes per la Llei Orgànica
del Règim Electoral General.

TERCERA

L’aplicació d’aquesta llei es realitzarà durant el present
exercici pressupostari sense augment de crèdits ni dis-
minució dels ingressos del pressupost de la Generalitat.

QUARTA

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent a la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2003

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre els empla-
çaments alternatius de la central tèrmi-
ca de cicle combinat de producció
d’energia elèctrica prevista de cons-
truir a Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 250-02771/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 20.09.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 44463)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a no autoritzar la construcció de la central tèrmica de
cicle combinat de producció d’energia elèctrica, que
l’empresa SOLVAY vol construir al municipi de Marto-
rell.»

Proposició no de llei sobre la progra-
mació, en els mitjans de comunicació,
de debats sectorials amb la participa-
ció de totes les forces polítiques amb
representació parlamentària
Tram. 250-02883/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit:  Mesa de la CRT, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 47854)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de CiU

«El Parlament de Catalunya insta la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió, d’acord amb els seus criteris
professionals, a prendre […]»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la inclusió
de la carretera entre Preixana i Tàrrega
(Urgell) a la xarxa comarcal de carrete-
res de Catalunya
Tram. 250-03292/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 52002 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, Josep M. Fabre-
gat i Vidal, Dolors Montserrat i Culleré, diputat i dipu-
tada del Grup Popular al Parlament de Catalunya,
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La carretera de Tàrrega a Preixana (Urgell) és una car-
retera de prop de deu quilòmetres que és de propietat
dels municipis que travessa. La carretera uneix Preixa-
na, passant per Vilagrassa, amb la capital de la comar-
ca, Tàrrega. Davant la dificultat tècnica i econòmica de
realitzar el manteniment de la carretera i la manca de
senyalització, es fa necessari el seu traspàs a la Gene-
ralitat.

Segons l’article 4.2.2 del Pla de Carreteres de Catalu-
nya aprovat pel Decret 311/1985, de 25 d’octubre, la
xarxa comarcal servirà bàsicament de suport a la circu-
lació generada entre els centres comarcals i els nuclis
de segona importància. Una funció bàsica d’aquesta
xarxa és la de possibilitar la comunicació de la mane-
ra més directa possible de la resta dels nuclis amb el
centre o centres comarcals. Aquest cas és el de la car-
retera de Tàrrega a Preixana.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
incloure la carretera de Preixana a Tàrrega (Urgell) dins
de la xarxa comarcal de carreteres de Catalunya perquè
quan es facin els traspassos corresponents, s’inclogui
aquest camí dins de la xarxa viària gestionada per la
Generalitat.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2003

Daniel Sirera i Bellés, Josep M. Fabregat i Vidal, M.
Dolors Montserrat i Culleré

Proposició no de llei sobre la preven-
ció de riscos laborals i els plans d’eva-
cuació i emergència dels centres d’en-
senyament públics de Catalunya
Tram. 250-03293/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 52179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada Masoliver, portaveu del Grup Iniciativa per
Catalunya Verds al Parlament de Catalunya, d’acord
amb allò que disposen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent Proposició no
de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Arran de les respostes de l’Honorable Consellera d’En-
senyament que demostren que només 175 centres pú-
blics d’ensenyament d’un total de 2.382 Centres tenen
acabada l’Avaluació de Riscos Laboral (Informe + Pla
de Prevenció) és a dir el 7,34% dels Centres Públics i
que només 1014 tenen Pla d’Evacuació i Emergència
(la qual cosa significa que el 57,34% no compten amb
Pla d’Evacuació i Emergència).

Que el Govern de la Generalitat no té coneixement ni
controla si els 1427 Centres Privats concertats existents
a Catalunya tenen Pla d’Evacuació i Emergència i
l’avaluació de Riscos Laborals acabada amb el corres-
ponent Pla de Prevenció de Riscos laborals i el grau de
compliment del mateix.

Atès que han transcorregut amb escreix els terminis per
a dur a terme aquestes actuacions d’acord amb la nor-
mativa de prevenció de riscos laborals.

Atès que als centres públics d’ensenyament hi ha
570.000 alumnes i 49.094 professors que per aquesta
causa poden estar exposats a riscos greus.

Atès que als centres privats d’ensenyament hi ha als
voltant de 251.802 alumnes i 49.094 professors.

Atès que a les dependències administratives del Depar-
tament d’Ensenyament seu Central i Delegacions Ter-
ritorials hi ha la mateixa situació.

És per tot això que el Grup Iniciativa per Catalunya
Verds presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
què, en el marc de la política educativa i de prevenció
de riscos laborals de la Generalitat, faci el següent:

– Dugui a terme l’avaluació de riscos i el Pla de Preven-
ció de Riscos corresponent, Plans d’Evacuació i Emer-
gència a tots els Centres Públics de Catalunya en un
termini no superior a 4 mesos, duent-se a terme el si-
mulacre corresponent.
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– Dugui a terme un Pla d’Inspecció de tots els centres
privats i privats concertats d’Ensenyament per veure i
comprovar si tenen Avaluació de riscos acabada, el Pla
de Prevenció corresponent, tot verificant l’ estat d’exe-
cució del mateix i el Pla d’Evacuació i Emergència, tot
requerint un termini no superior a 3 mesos per a dur-lo
a terme a aquells centres que no el tinguin, comprovant-
se que s’hagi dut a terme a terme el simulacre corres-
ponent.

– Insti el Govern per tal que publiqui la corresponent
normativa per retirar o suspendre el concert dels centres
privats concertats en cas que en el termini atorgat al
requeriment de compliment no es dugui a terme l’Ava-
luació de Riscos + Pla de Prevenció de Riscos laborals
i el Pla d’Evacuació i Emergència, duent-se a terme el
simulacre corresponent.

– Ampliï en 20 tècnics de prevenció de riscos laborals
la Plantilla de tècnics del Departament d’ensenyament.

– En un termini no superior a 3 mesos, finalitzin els
Informes d’Avaluació de riscos, Pla de Prevenció de
Riscos laborals i Plans d’Evacuació i Emergència a to-
tes els Centres de Treball del Departament d’Ensenya-
ment on s’ubica dependències administratives i tècni-
ques de la Conselleria duent-se a terme el simulacre
corresponent.

Palau del Parlament, 14 de gener del 2003

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre la prolon-
gació del túnel de la Ronda General
Mitre, per sota de la Via Augusta, fins
al carrer Ganduxer de Barcelona
Tram. 250-03294/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 52291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popular,
Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, Dolors Mont-
serrat i Culleré, Josep Maria Fabregat i Vidal, diputats
i diputades del Grup Popular al Parlament de Catalu-
nya, d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 20 de novembre de 1998, l’equip de Govern de l’A-
juntament de Barcelona va adquirir el compromís per
escrit amb els veïns en un protocol de col·laboració
per redactar i executar les obres del projecte de prolon-
gació del túnel de la Ronda del General Mitre de Bar-
celona per sota de la Via Augusta fins el carrer
Ganduxer. El protocol incloïa altres obres complemen-
tàries i suggeriments dels veïns.

Posteriorment, al desembre de l’any 2002, el Consell
Plenari de l’Ajuntament va rebutjar amb els vots de la
majoria d’esquerres, una proposta d’acord del Grup
Popular en la que es demanava l’immediat compliment
de l’esmentat compromís de prolongació del túnel per
sota de la Via Augusta.

L’equip de Govern va argumenta la seva negativa en
què ja s’havia aprovat el projecte inicial i que en l’ex-
posició pública del mateix, Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya havia demanat tot un conjunt de ga-
ranties de seguretat relatives al túnel de FGC que
existeix a la Via Augusta i les dos estacions més prope-
res: Bonanova i Tres Torres. Es va anunciar que s’estava
enllestint un projecte conjunt que determinaria els as-
pectes tècnics que calia incorporar i que s’havia de fer
una nova avaluació del cost del projecte abans de pro-
cedir a l’aprovació definitiva.

Posteriorment, l’Ajuntament va anunciar que havia tra-
mès el projecte de prolongació del túnel per sota de la
Via Augusta a FGC amb les incorporació dels requeri-
ments efectuats per aquesta companyia però va mani-
festar que el projecte era inviable per raons tècniques,
de terminis i pel cost massa elevat del projecte si no es
feia conjuntament amb les obres d’ampliació de les
estacions de Bonanova i Tres Torres de FGC.

Després de quatre anys d’espera i promeses no compli-
des, els veïns encara reclamen una solució als greus
problemes de trànsit i les molèsties derivades que han
de patir.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Signar un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona
per tal de que s’elabori i executi un estudi sobre la vi-
abilitat tècnica i econòmica d’un projecte constructiu
de prolongació del túnel de la Ronda General Mitre de
Barcelona per sota de la Via Augusta fins el carrer
Ganduxer.

2. Aquest estudi haurà de tenir present la continuïtat del
mateix amb una solució integrada en la resta de la Ron-
da del General Mitre fins a la Plaça Lesseps i des
d’aquesta, la prolongació per la Travessera de Dalt ate-
ses les previsions municipals de donar una resposta
integral a altres soterraments de la Ronda del Mig.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2002

Alberto Fernández Díaz, Daniel Sirera i Bellés, M.
Dolors Montserrat i Culleré, Josep M. Fabregat i Vidal
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un hospital comarcal a Sant
Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-03295/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 52347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent Proposició no
de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Es preveu que en els propers anys hi haurà un fort crei-
xement de població al municipi de Sant Adrià del
Besòs i al conjunt de barris de marge dret del riu Besòs
(La Catalana, La Mina, Diagonal Mar, Via Trajana),
degut a les iniciatives urbanitzadores relacionades amb
el Fòrum 2004 així com al dinamisme social i demo-
gràfic del conjunt del Barcelonès Nord. En aquest con-
text, la població de Sant Adrià del Besòs, que actual-
ment compta amb 35.000 habitants, pot incrementar-se
d’unes 15.000 persones, cosa que ha de fer preveure els
equipaments i serveis que seran necessaris.

Pel que fa als serveis sanitaris, cal dir que ja actualment
hi ha dèficits importants. Els hospitals de la zona tenen
llistes d’espera nombroses, amb temps de resolució
força elevat per determinades patologies.

Segons les dades del Departament de Sanitat i Segure-
tat Social entre el juny del 2001 i el desembre de 2002
hi havia unes 2.600 persones en llista d’espera en els
tres hospitals del Barcelonès Nord:

1. L’Hospital Germans Trias i Pujol: un temps de 1,53
mesos de mitjana i unes 300 persones en espera.

2. L’Hospital de l’Esperit Sant: un temps de 5,47 me-
sos de mitjana i unes 1.370 persones en espera.

3. L’Hospital Municipal de Badalona: un temps de 4,14
mesos de mitjana i unes 900 persones en espera.

Cal tenir present, a més, que un hospital de primer ni-
vell, com és el Germans Trias i Pujol, es troba col·lapsat
i ha de fer front a la demanda assistencial existent en
patologies lleus que podrien ser tractades en centres
hospitalaris de menor nivell.

El dèficit de places sociosanitàries a la comarca és tam-
bé considerable. Hi ha 220 places en construcció que
no cobriran les necessitats existents, ja que un cop es-
tiguin disponibles hi haurà encara un dèficit de 1.070
places (877 de llarga estada, 51 de convalescència, 168
d’hospital de dia, i sols un superàvit de 6 places en
cures pal·liatives).

La saturació dels serveis hospitalaris i sociosanitaris
justifica per ella mateixa la necessitat d’ampliar l’oferta
sanitària amb un nou hospital de caràcter comarcal. Si
hi afegim la previsió de creixement prevista per Sant
Adrià del Besòs i per als municipis veïns aquesta neces-
sitat esdevé encara més evident. L’ajuntament de Sant
Adrià ha fet reserva de sòl al barri de La Catalana per
a ubicar un equipament d’aquesta naturalesa. El mateix
ajuntament i la població del municipi ve reivindicant
des de fa temps aquest hospital ja que es tracta d’una
necessitat molt sentida.

És per aquestes raons que el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a
prendre les mesures necessàries per tal que a finals de
l’any 2003 pugui iniciar-se la construcció d’un hospi-
tal comarcal a Sant Adrià del Besòs (Barcelonès).

Palau del Parlament, 20 de gener de 2003

Dolors Comas d’Argemir i Cendra Joan Boada i Masoliver

Diputada Portaveu

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

Projecte de resolució per la qual s’a-
corda de presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei orgànica
2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal
Constitucional
Tram. 269-00007/06

Esmenes a la totalitat presentades
Reg. 47136 / Admissió a tràmit: Mesa de la Co-
missió d’Organització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local, 01.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. POPULAR

(REG. 47136)

1
ESMENA NÚM. 1

A la totalitat

G. P. Popular

De retorn al Govern del Projecte de resolució

3.10.65.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 383 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 de gener de 2003

39

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA GE-
NERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 4 de
desembre de 2002, d’acord amb l’article 97.1 del Re-
glament del Parlament, ha nomenat la Ponència per a
elaborar l’Informe sobre el Projecte de resolució per la
qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitu-
cional (tram. 269-00007/06) i les esmenes presentades,
que resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Jaume Camps i Rovira

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sr. Josep Maria Vallès i Casadevall

Grup Parlamentari Popular:

Sr. Josep Curto i Casadó

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Joan Ridao i Martín

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V):

Sr. Rafael Ribó i Massó

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2002

El secretari La presidenta de la Comissió
Joan Ridao i Martí M. Eugènia Cuenca i Valero

Proposta de resolució per la qual s’a-
corda de presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei 10/1990, de 15
d’octubre, de l’esport
Tram. 270-00050/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
329)

Al BOPC 329, a la pàg. 70.

On diu:

«ARTICLE SETÈ

L’apartat 1 de l’article 32 queda redactat de la següent
manera:

“1. Per a la participació dels seus membres en activitats
o competicions esportives oficials d’àmbit estatal o in-
ternacional, les federacions esportives d’àmbit autonò-
mic, s’hauran d’integrar en les federacions esportives
espanyoles corresponents, llevat de les que pertanyin a
Comunitats Autònomes que exerceixin les seves com-
petències exclusives en matèria d’esport, d’acord amb
el que s’estableix a l’apartat tercer de l’article segon.”

ARTICLE VUITÈ

Els apartats 1.e) i 2 de l’article 33 queda redactat de la
següent manera:

“1.e) Organitzar i tutelar les competicions oficials de
caràcter internacional que se celebrin en el territori de
l’Estat, quan hi participi alguna Federació esportiva
espanyola.”

“2 Les Federacions esportives espanyoles o les Federa-
cions esportives autonòmiques de les Comunitats Au-
tònomes definides en l’apartat tercer de l’article segon,
ostentaran respectivament la representació de l’estat o
de la comunitat autònoma en aquelles activitats i com-
peticions de caràcter internacional en les que participin
en nom propi. A aquests efectes serà competència de
cada federació l’elecció dels esportistes que han d’in-
tegrar les seleccions nacionals o les seleccions autonò-
miques.”

ARTICLE NOVÈ

L’apartat u de l’article 47 quedarà redactat de la següent
manera:

“1. És obligació dels esportistes federats assistir a les
convocatòries de les seleccions esportives nacionals o
autonòmiques, segons correspongui, per a la participa-
ció en competicions de caràcter internacional, o per a
la seva preparació. Cas que coincidissin dues convoca-
tòries d’assistència per a un esdeveniment internacional
del mateix nivell, una d’estatal i una altra d’autonòmi-
ca, a un mateix esportista prevaldrà la convocatòria
autonòmica.”

ARTICLE DESÈ

L’article 48, apartat 5, de la Llei 10/1990, de 15 d’oc-
tubre, de l’esport, quedarà redactat de la següent mane-
ra:

“Per a l’exercici de les seves funcions correspon al
Comitè Olímpic Espanyol la representació d’Espanya
davant el Comitè Olímpic Internacional.”

ARTICLE ONZÈ

S’afegeix un nou article 48 bis amb el següent text:

“Podran constituir-se Comitès Olímpics d’àmbit auto-
nòmic en les Comunitats Autònomes definides en
l’apartat tercer de l’article segon. En aquest cas totes les
referències de l’article quaranta-vuit al Comitè Olímpic
Espanyol i a l’àmbit espanyol s’entendran també vàli-
des pel Comitè Olímpic autonòmic i a l’àmbit autonò-
mic.”

3.10.65.

3. TRAMITACIONS EN CURS



28 de gener de 2003 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 383

40

ARTICLE DOTZÈ

Els apartats 1 i 2 de l’article 49 queden redactats de la
següent manera

“1. L’explotació o utilització, comercial o no comercial,
de l’emblema dels cinc anells entrellaçats, les denomi-
nacions jocs olímpics, olimpíades i comitè olímpic i de
qualsevol altre signe o identificació que per similitud es
presti a confusió amb aquests, queda reservat en exclu-
siva als comitès olímpics espanyol o autonòmics.”

“2. Cap persona jurídica, pública o privada, pot utilit-
zar els esmentats emblemes i denominacions sense
autorització expressa dels comitès olímpics espanyol o
autonòmics.”

ARTICLE TRETZÈ

S’afegeix un nou article 57 bis amb el següent text:

“En les Comunitats Autònomes definides a l’apartat
tercer de l’article segon, podran crear la comissió auto-
nòmica antidopatge en aquest cas aquest òrgan exercirà
en el seu territori les competències i funcions previstes
en l’article 57.2 d’aquesta llei i podran adherir-se als
acords internacionals que ja hagin subscrit els respec-
tius òrgans estatals.”

ARTICLE CATORZÈ

S’afegeix un nou article 60 bis amb el següent text:

“En les Comunitats Autònomes definides a l’apartat
tercer de l’article segon, podran crear la comissió auto-
nòmica contra la violència en els espectacles esportius,
en aquest cas aquest òrgan exercirà en el seu territori les
competències i funcions previstes en l’article 60.2
d’aquesta llei i podran adherir-se als acords internaci-
onals que ja hagin subscrit els respectius òrgans esta-
tals.”»

Ha de dir:

«ARTICLE SISÈ

L’apartat 1 de l’article 32 queda redactat de la següent
manera:

“1. Per a la participació dels seus membres en activi-
tats o competicions esportives oficials d’àmbit estatal
o internacional, les federacions esportives d’àmbit
autonòmic, s’hauran d’integrar en les federacions es-
portives espanyoles corresponents, llevat de les que
pertanyin a Comunitats Autònomes que exerceixin les
seves competències exclusives en matèria d’esport,
d’acord amb el que s’estableix a l’apartat tercer de
l’article segon.”

ARTICLE SETÈ

Els apartats 1.e) i 2 de l’article 33 queda redactat de
la següent manera:

“1.e) Organitzar i tutelar les competicions oficials de
caràcter internacional que se celebrin en el territori de
l’Estat, quan hi participi alguna Federació esportiva
espanyola.”

“2 Les Federacions esportives espanyoles o les Fede-
racions esportives autonòmiques de les Comunitats

Autònomes definides en l’apartat tercer de l’article
segon, ostentaran respectivament la representació de
l’estat o de la comunitat autònoma en aquelles activi-
tats i competicions de caràcter internacional en les que
participin en nom propi. A aquests efectes serà compe-
tència de cada federació l’elecció dels esportistes que
han d’integrar les seleccions nacionals o les seleccions
autonòmiques.”

ARTICLE VUITÈ

L’apartat u de l’article 47 quedarà redactat de la se-
güent manera:

“1. És obligació dels esportistes federats assistir a les
convocatòries de les seleccions esportives nacionals o
autonòmiques, segons correspongui, per a la participa-
ció en competicions de caràcter internacional, o per a la
seva preparació. Cas que coincidissin dues convocatò-
ries d’assistència per a un esdeveniment internacional
del mateix nivell, una d’estatal i una altra d’autonòmi-
ca, a un mateix esportista prevaldrà la convocatòria
autonòmica.”

ARTICLE NOVÈ

L’article 48, apartat 5, de la Llei 10/1990, de 15 d’oc-
tubre, de l’esport, quedarà redactat de la següent ma-
nera:

“Per a l’exercici de les seves funcions correspon al
Comitè Olímpic Espanyol la representació d’Espanya
davant el Comitè Olímpic Internacional.”

ARTICLE DESÈ

S’afegeix un nou article 48 bis amb el següent text:

“Podran constituir-se Comitès Olímpics d’àmbit auto-
nòmic en les Comunitats Autònomes definides en
l’apartat tercer de l’article segon. En aquest cas totes
les referències de l’article quaranta-vuit al Comitè
Olímpic Espanyol i a l’àmbit espanyol s’entendran
també vàlides pel Comitè Olímpic autonòmic i a l’àm-
bit autonòmic.”

ARTICLE ONZÈ

Els apartats 1 i 2 de l’article 49 queden redactats de la
següent manera

“1. L’explotació o utilització, comercial o no comerci-
al, de l’emblema dels cinc anells entrellaçats, les deno-
minacions jocs olímpics, olimpíades i comitè olímpic i
de qualsevol altre signe o identificació que per simili-
tud es presti a confusió amb aquests, queda reservat en
exclusiva als comitès olímpics espanyol o autonòmics.”

“2. Cap persona jurídica, pública o privada, pot utilit-
zar els esmentats emblemes i denominacions sense au-
torització expressa dels comitès olímpics espanyol o
autonòmics.”

ARTICLE DOTZÈ

S’afegeix un nou article 57 bis amb el següent text:

“En les Comunitats Autònomes definides a l’apartat
tercer de l’article segon, podran crear la comissió au-
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tonòmica antidopatge en aquest cas aquest òrgan exer-
cirà en el seu territori les competències i funcions pre-
vistes en l’article 57.2 d’aquesta llei i podran adherir-
se als acords internacionals que ja hagin subscrit els
respectius òrgans estatals.”

ARTICLE TRETZÈ

S’afegeix un nou article 60 bis amb el següent text:

“En les Comunitats Autònomes definides a l’apartat
tercer de l’article segon, podran crear la comissió
autonòmica contra la violència en els espectacles es-
portius, en aquest cas aquest òrgan exercirà en el seu
territori les competències i funcions previstes en l’ar-
ticle 60.2 d’aquesta llei i podran adherir-se als acords
internacionals que ja hagin subscrit els respectius òr-
gans estatals.”»

3.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’habitatge
Tram. 302-00036/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
69)

Al BOPC núm. 69, a la pàg. 35.

ON DIU:

«ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 8997)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds»

HA DE DIR

«ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 8997)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

A l’apartat 1.a) afegir “La inversió en l’adquisició pú-
blica del sòl […]”.

2
ESMENA NÚM. 2
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

A l’apartat 1.a) on diu “habitatge social” ha de dir “ha-
bitatge protegit”

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Al final del punt 1, després de l’apartat g), afegir:

h) Impulsar l’aflorament al mercat del parc d’habitat-
ges buits.

i) Afavorir especialment l’accés a l’habitatge protegit
de venda i de lloguer per a grups socials específics com
ara els joves, les minories ètniques i els discapacitats.

j) Afavorir la promoció d’habitatge protegit en règim
de lloguer destinat a estudiants i tercera edat.

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

A l’apartat 2.c) on diu “segregació dels grups socials”
ha de dir “segregació territorial dels grups socials”.

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

A l’apartat 2.d) on diu “de promoció pública” ha de dir
“protegit”.

6
ESMENA NÚM. 6
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Substituir tot el text final (a partir de “D’acord amb els
següents criteris”) des del punt a) fins al final, pel nou
redactat:

a) Reducció al 4% del tipus de l’IVA per la venda d’ha-
bitatge protegit.

b) increment dels percentatges d’amortització compta-
ble en l’habitatge de lloguer.

c) Reducció de l’ITP en segones transmissions d’habi-
tatge.

d) Ampliació de les deduccions en l’IRPF per adquisi-
ció i lloguer d’habitatge.

7
ESMENA NÚM. 7
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Al final del text afegir un nou punt 4:

4. Assegurar la concertació en el disseny i la gestió de
les polítiques d’habitatge amb els ens locals i els diver-
sos agents socials interessats, com ara cooperatives i
promotors públics i privats.»
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lacions

Trasllat al proper període de sessions

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.01.2003

D’acord amb l’article 128.6 del Reglament del Parla-
ment, a sol·licitud dels responsables de cada iniciativa,
es traslladen al període de sessions següent les inter-
pel·lacions tot seguit relacionades mitjançant el núme-
ro de tramitació:

300-00237/06
300-00239/06

300-00241/06

300-00242/06
300-00243/06

300-00244/06

300-00245/06
300-00246/06

300-00247/06

300-00250/06
300-00251/06

300-00253/06

300-00254/06
300-00255/06

300-00259/06

300-00262/06
300-00267/06

300-00270/06

300-00271/06
300-00274/06

300-00276/06
300-00277/06

300-00278/06
300-00279/06
300-00282/06
300-00284/06
300-00288/06

300-00289/06
300-00290/06
300-00291/06
300-00293/06

300-00298/06
300-00301/06
300-00303/06
300-00305/06

300-00311/06
300-00312/06
300-00317/06
300-00319/06

300-00320/06
300-00321/06
300-00323/06
300-00327/06

300-00329/06
300-00330/06
300-00331/06
300-00332/06

300-00333/06
300-00334/06
300-00335/06
300-00336/06

300-00004/06
300-00005/06
300-00006/06
300-00012/06
300-00013/06
300-00014/06
300-00015/06
300-00017/06
300-00020/06
300-00023/06
300-00024/06
300-00027/06
300-00028/06
300-00038/06
300-00044/06
300-00051/06
300-00055/06
300-00057/06
300-00066/06
300-00067/06
300-00074/06
300-00076/06
300-00077/06
300-00078/06
300-00079/06
300-00082/06
300-00089/06
300-00090/06
300-00092/06
300-00093/06
300-00094/06
300-00101/06
300-00103/06
300-00106/06
300-00108/06
300-00109/06

300-00117/06
300-00120/06
300-00125/06
300-00131/06
300-00132/06
300-00141/06
300-00143/06
300-00148/06
300-00153/06
300-00158/06
300-00159/06
300-00165/06
300-00166/06
300-00172/06
300-00173/06
300-00175/06
300-00179/06
300-00188/06
300-00192/06
300-00197/06
300-00198/06
300-00199/06
300-00206/06
300-00207/06
300-00211/06
300-00212/06
300-00213/06
300-00218/06
300-00221/06
300-00224/06
300-00227/06
300-00229/06
300-00231/06
300-00232/06
300-00233/06
300-00236/06

300-00337/06
300-00339/06

300-00340/06

300-00341/06
300-00346/06

300-00352/06

300-00357/06
300-00360/06

300-00361/06

300-00364/06
300-00365/06

300-00368/06

300-00369/06
300-00370/06

300-00371/06

300-00372/06
300-00374/06

300-00376/06

300-00377/06
300-00378/06

300-00381/06
300-00382/06

300-00383/06
300-00384/06
300-00389/06
300-00390/06
300-00392/06

300-00393/06
300-00395/06
300-00396/06
300-00397/06

300-00398/06
300-00399/06
300-00400/06
300-00401/06

300-00403/06
300-00404/06
300-00405/06
300-00406/06

300-00407/06
300-00408/06
300-00410/06
300-00412/06

300-00414/06
300-00415/06
300-00418/06
300-00419/06

300-00421/06
300-00422/06
300-00423/06
300-00424/06
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300-00431/06
300-00432/06

300-00434/06

300-00435/06
300-00436/06

300-00438/06

300-00439/06
300-00441/06

300-00442/06

300-00443/06
300-00444/06

300-00446/06

300-00447/06
300-00457/06

300-00458/06

300-00460/06
300-00461/06

300-00462/06

300-00463/06
300-00465/06

300-00466/06
300-00469/06

300-00470/06
300-00471/06
300-00472/06
300-00473/06
300-00474/06

300-00475/06
300-00476/06
300-00477/06
300-00478/06

300-00479/06
300-00480/06
300-00481/06
300-00482/06

300-00483/06
300-00485/06
300-00489/06
300-00490/06

300-00492/06
300-00493/06
300-00494/06
300-00495/06

300-00497/06
300-00498/06
300-00499/06
300-00500/06

300-00501/06
300-00502/06
300-00503/06
300-00504/06

300-00572/06
300-00573/06

300-00574/06

300-00577/06
300-00578/06

300-00579/06

300-00580/06
300-00581/06

300-00582/06

300-00584/06
300-00585/06

300-00586/06

300-00587/06
300-00588/06

300-00589/06

300-00590/06
300-00591/06

300-00592/06

300-00594/06
300-00595/06

300-00596/06
300-00597/06

300-00598/06
300-00599/06
300-00600/06
300-00601/06
300-00602/06

300-00603/06
300-00604/06
300-00605/06
300-00606/06

300-00607/06
300-00608/06
300-00609/06
300-00610/06

300-00611/06
300-00612/06
300-00613/06
300-00614/06

300-00615/06
300-00616/06
300-00617/06
300-00618/06

300-00619/06
300-00620/06
300-00621/06
300-00622/06

300-00623/06
300-00624/06
300-00625/06
300-00626/06

300-00507/06
300-00508/06

300-00509/06

300-00510/06
300-00511/06

300-00512/06

300-00513/06
300-00514/06

300-00515/06

300-00516/06
300-00517/06

300-00519/06

300-00520/06
300-00522/06

300-00523/06

300-00525/06
300-00526/06

300-00527/06

300-00528/06
300-00529/06

300-00530/06
300-00532/06

300-00533/06
300-00534/06
300-00535/06
300-00540/06
300-00541/06

300-00542/06
300-00543/06
300-00545/06
300-00546/06

300-00547/06
300-00548/06
300-00549/06
300-00550/06

300-00551/06
300-00553/06
300-00554/06
300-00555/06

300-00556/06
300-00557/06
300-00558/06
300-00559/06

300-00560/06
300-00561/06
300-00562/06
300-00563/06

300-00566/06
300-00569/06
300-00570/06
300-00571/06

300-00627/06
300-00628/06

300-00629/06

300-00630/06
300-00631/06

300-00632/06

300-00633/06
300-00635/06

300-00636/06

300-00637/06
300-00638/06

300-00640/06

300-00641/06
300-00642/06

300-00643/06

300-00644/06
300-00645/06

300-00647/06

300-00648/06
300-00649/06

300-00650/06
300-00651/06

300-00652/06
300-00653/06
300-00654/06
300-00655/06
300-00656/06

300-00657/06
300-00658/06
300-00659/06
300-00660/06

300-00661/06
300-00662/06
300-00664/06
300-00665/06

300-00667/06
300-00668/06
300-00669/06
300-00670/06

300-00671/06
300-00672/06
300-00673/06
300-00674/06

300-00675/06
300-00677/06
300-00678/06
300-00679/06

300-00680/06
300-00681/06
300-00682/06
300-00683/06
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300-00684/06
300-00685/06

300-00686/06

300-00687/06
300-00688/06

300-00689/06

300-00690/06
300-00691/06

300-00692/06

300-00693/06
300-00694/06

300-00695/06

300-00696/06
300-00697/06

300-00699/06

300-00700/06
300-00701/06

300-00702/06

300-00703/06
300-00704/06

300-00705/06
300-00706/06

300-00707/06
300-00708/06
300-00709/06
300-00710/06
300-00711/06

300-00712/06
300-00714/06
300-00715/06
300-00716/06

300-00717/06
300-00718/06
300-00719/06
300-00720/06

300-00722/06
300-00723/06
300-00725/06
300-00726/06

300-00727/06
300-00728/06
300-00729/06
300-00730/06

300-00731/06
300-00733/06
300-00736/06
300-00737/06

300-00738/06
300-00739/06
300-00740/06
300-00741/06

300-00800/06
300-00801/06

300-00802/06

300-00803/06
300-00804/06

300-00805/06

300-00806/06
300-00807/06

300-00808/06

300-00809/06
300-00810/06

300-00811/06

300-00812/06
300-00813/06

300-00814/06

300-00815/06
300-00816/06

300-00818/06

300-00819/06
300-00820/06

300-00821/06
300-00822/06

300-00823/06
300-00824/06
300-00826/06
300-00827/06
300-00828/06

300-00829/06
300-00830/06
300-00831/06
300-00832/06

300-00833/06
300-00834/06
300-00836/06
300-00837/06

300-00838/06
300-00841/06
300-00842/06
300-00847/06

300-00848/06
300-00849/06
300-00851/06
300-00852/06

300-00853/06
300-00854/06
300-00855/06
300-00856/06

300-00858/06
300-00860/06
300-00861/06
300-00862/06

300-00742/06
300-00743/06

300-00744/06

300-00745/06
300-00746/06

300-00747/06

300-00748/06
300-00749/06

300-00750/06

300-00751/06
300-00752/06

300-00754/06

300-00756/06
300-00757/06

300-00758/06

300-00759/06
300-00760/06

300-00761/06

300-00762/06
300-00763/06

300-00765/06
300-00766/06

300-00767/06
300-00768/06
300-00769/06
300-00770/06
300-00771/06

300-00772/06
300-00774/06
300-00776/06
300-00777/06

300-00778/06
300-00781/06
300-00782/06
300-00783/06

300-00784/06
300-00785/06
300-00786/06
300-00787/06

300-00788/06
300-00789/06
300-00790/06
300-00791/06

300-00792/06
300-00793/06
300-00794/06
300-00795/06

300-00796/06
300-00797/06
300-00798/06
300-00799/06

300-00863/06
300-00864/06

300-00865/06

300-00866/06
300-00868/06

300-00869/06

300-00870/06
300-00871/06

300-00874/06

300-00875/06
300-00876/06

300-00877/06

300-00878/06
300-00879/06

300-00881/06

300-00884/06
300-00885/06

300-00886/06

300-00887/06
300-00888/06

300-00889/06
300-00892/06

300-00894/06
300-00895/06
300-00896/06
300-00897/06
300-00900/06

300-00901/06
300-00902/06
300-00903/06
300-00905/06

300-00906/06
300-00907/06
300-00908/06
300-00909/06

300-00910/06
300-00911/06
300-00912/06
300-00913/06

300-00916/06
300-00917/06
300-00918/06
300-00919/06

300-00920/06
300-00921/06
300-00922/06
300-00924/06

300-00926/06
300-00927/06
300-00928/06
300-00929/06
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300-00930/06
300-00931/06
300-00932/06
300-00933/06
300-00934/06
300-00935/06
300-00937/06
300-00939/06
300-00940/06
300-00941/06
300-00942/06
300-00943/06
300-00944/06
300-00945/06
300-00946/06
300-00947/06
300-00948/06
300-00949/06
300-00950/06
300-00954/06
300-00955/06
300-00956/06
300-00957/06
300-00958/06
300-00959/06
300-00960/06
300-00961/06
300-00962/06
300-00963/06
300-00964/06
300-00965/06
300-00967/06
300-00969/06
300-00970/06
300-00971/06
300-00972/06
300-00975/06
300-00976/06
300-00977/06
300-00978/06
300-00980/06
300-00981/06
300-00982/06
300-00985/06
300-00986/06
300-00987/06
300-00988/06
300-00989/06
300-00990/06

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’evolució dels preus de consum i el
cost de la vida a Catalunya
Tram. 300-01062/06

Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 52003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre l’evolució dels
preus de consum i el cost de la vida a Catalunya..

– Quin és el criteri de capteniment del Govern en rela-
ció a l’evolució dels preus de consum i el cost de la vida
a Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2003

Josep Huguet i Biosca

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les mesures per a reduir la delinqüèn-
cia
Tram. 300-01063/06

Presentació: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del
Grup Parlamentari Popular
Reg. 52182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 128 del Reglament de la Cambra, presenta la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a mesures adreçades a reduir la
delinqüència?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2003

Daniel Sirera i Bellés

300-00991/06
300-00993/06
300-00998/06
300-01000/06
300-01003/06
300-01004/06
300-01005/06
300-01006/06
300-01007/06
300-01008/06
300-01009/06
300-01010/06
300-01011/06
300-01013/06
300-01014/06
300-01015/06
300-01016/06
300-01017/06
300-01019/06
300-01021/06
300-01022/06
300-01023/06
300-01024/06
300-01025/06
300-01027/06
300-01028/06
300-01030/06
300-01032/06
300-01033/06
300-01034/06
300-01039/06
300-01040/06
300-01041/06
300-01042/06
300-01043/06
300-01044/06
300-01045/06
300-01046/06
300-01047/06
300-01048/06
300-01049/06
300-01050/06
300-01051/06
300-01052/06
300-01053/06
300-01059/06
300-01060/06
300-01061/06
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4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Delegació de funcions del president
del Parlament

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament,
atès que he d’absentar-me de Catalunya el dia 20 de
gener de 2003

RESOLC:

Delegar les funcions que em corresponen com a Presi-
dent del Parlament, en el vicepresident primer, l’Il·ltre.
senyor Higini Clotas i Cierco, el dia 20 de gener de
2003, o eventualment fins el meu retorn.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2003

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Delegació de funcions del president
del Parlament

Resolució

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament,
atès que he d’absentar-me de Catalunya el dia 21 de
gener de 2003

RESOLC:

Delegar les funcions que em corresponen com a Presi-
dent del Parlament, en la vicepresidenta segona, la
Il·ltre. senyora M. Dolors Montserrat i Culleré, el dia 21
de gener de 2003, o eventualment fins el meu retorn.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2003

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost
Tram. 400-00003/06

Substitució de diputats
Reg. 52267 / Coneixement: Mesa del Parlament,
22.01.2003

Alta: Sr. Joan Roig

Baixa: Sra. Núria Martínez

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Resolu-
ció 263/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les obres per a completar el con-
junt d’infraestructures de la comarca
del Baix Llobregat
Tram. 340-00178/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52061 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00263/06

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 263/VI punt j), sobre
les obres per a completar el conjunt d’infraestructures
de la comarca del Baix Llobregat, em plau fer-vos avi-
nent que per part d’aquest Departament el mes d’abril
de 2001 es van presentar a informació pública els estu-
dis informatiu i d’impacte ambiental de la Variant de la
C-243 entres Sant Sadurní d’Anoia i Martorell, que van
ser objecte de nombroses al·legacions, motiu pel qual
s’està reconsiderant la solució inicialment proposada a
fi d’optimitzar els aspectes mediambientals i d’impacte
urbà de la nova carretera.

Barcelona, 8 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

4.40.

4. INFORMACIÓ



Núm. 383 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 de gener de 2003

47

Control del compliment de la Resolu-
ció 878/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el projecte de millora i construc-
ció del traçat definitiu del tram de la
carretera C-1410-A al pas pel barri de
la Coromina, de Cardona (Bages)
Tram. 340-00840/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52289 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00878/06

Sobre: el projecte de millora i construcció del traçat
definitiu del tram de la carretera C-1410-A al pas pel
barri de la Coromina, de Cardona

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 878/VI b), sobre el
projecte de millora i construcció del traçat definitiu del
tram de la carretera C-1410-A al pas pel barri de la
Coromina, de Cardona, em plau fer-vos avinent que des
d’aquest Departament es va iniciar la redacció del pro-
jecte constructiu de l’obra esmentada durant l’any
2001, si bé durant l’any 2002, a petició de l’Ajunta-
ment de Cardona, es van interrompre els treballs de
redacció per tal d’estudiar possibles traçats alternatius.
Un cop estudiades i desestimades les possibles alterna-
tives al traçat inicial, s’ha reprès la redacció del projecte
constructiu.

Barcelona, 15 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Moció
152/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política d’habitatge a Catalu-
nya
Tram. 340-01048/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 52218 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00152/06

Sobre: la política d’habitatge a Catalunya

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 152/VI, apartat 2. d), sobre la
política d’habitatge a Catalunya, em plau fer-vos avi-
nents les següents consideracions:

La concreció de mesures incentivadores, destinades a
introduir criteris de sostenibilitat en la construcció d’ha-
bitatges, ja ha estat recollida en el Decret 157/2002,
d’11 de juny, regulador del pla de l’habitatge 2002-
2005. En aquesta disposició reben un tractament espe-
cial els programes d’edificació sostenible, i en aquest
sentit es destinen ajuts específics per als promotors
d’habitatges que incorporin criteris de sostenibilitat.

Per la seva part, l’avantprojecte de Llei de modificació
de la Llei 24/1991, de 24 de desembre, de l’habitatge,
ha incorporat exigències com ara la necessitat que els
habitatges se situïn en indrets que no estiguin exposats
a accions devastadores, i que en tot cas, en la promoció
i construcció d’habitatges s’hagin de tenir en compte
els principis de respecte al medi ambient i d’integració
en l’entorn.

Barcelona, 21 d’octubre de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Moció
163/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la problemàtica plantejada per la
reducció d’efectius policials i el des-
plegament del cos de Mossos d’Es-
quadra, especialment a l’àrea metropo-
litana
Tram. 340-01124/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 52175 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00163/06

Sobre: la problemàtica plantejada per la reducció
d’efectius policials i el desplegament del Cos de Mos-
sos d’Esquadra, especialment a l’àrea metropolitana

En compliment de la Moció 163/VI, sobre la problemà-
tica plantejada per la reducció d’efectius policials i el
desplegament del cos de Mossos d’Esquadra, especial-
ment a l’àrea metropolitana, aprovada pel Parlament de
Catalunya el 30 de maig de 2002 i publicada al Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya número 305, de 3
de juny de 2002, em plau informar el següent:

Pel que fa al punt 1 de la Moció, em remeto a l’infor-
me de compliment de la Moció 156/VI que va trame-
tre a aquesta Cambra l’aleshores conseller d’Interior i
que va ser publicat en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya número 349, de 5 de novembre de 2002.

Quant a l’increment del nombre de places de les con-
vocatòries d’accés al cos de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra interessat en el punt 2, la con-
vocatòria de places ofertades per accedir al cos de
Mossos d’Esquadra per a l’any 2002 es va incrementar
un 30% en relació al nombre de places ofertades en la
convocatòria de l’any 2001.

En relació al 3r. punt de la Moció, l’aleshores conseller
d’Interior va traslladar al Ministeri de l’Interior l’inte-
rès del Parlament de Catalunya en possibilitar que a les
comissaries del cos de Mossos d’Esquadra s’hi puguin
tramitar els passaports, DNI i altres documents d’iden-
tificació personal, deixant constància expressa de la
coincidència de la voluntat del Govern de Catalunya
amb la manifestada pel Parlament. El Ministeri de l’In-
terior es va comprometre a estudiar aquesta proposta.

Finalment, pel que fa al darrer punt de la Moció, i d’a-
cord amb l’informe de compliment de la Resolució
1376/VI, presentat al Parlament de Catalunya el dia 3
de gener de 2003, la consellera sotasignada va mante-
nir una reunió amb el Ministre de l’Interior el passat dia
5 de desembre, en la qual va reiterar el màxim interès
del Govern de la Generalitat en impulsar i accelerar la
creació de les Comissions Territorials tripartides Estat -
Generalitat - Ajuntaments als territoris pendents de
desplegament de substitució del cos de Mossos d’Es-
quadra per tal que gestionin el procés de transició,

d’acord amb les previsions contingudes en la Resolu-
ció 1376/VI d’aquesta Cambra.

Barcelona, 9 de gener de 2003

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia i Interior

Control del compliment de la Moció
168/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la sensibilització social envers
la violència de gènere
Tram. 340-01143/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 52262 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable Sr. Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Palau del Parlament

Molt Honorable Senyor,

D’acord amb l’article 131.2 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, en compliment del tràmit de retre
comptes que estableix l’esmentat article, informem res-
pecte la Moció 168/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la sensibilització social envers la violència de
gènere, amb el document annex.

Ben cordialment,

Barcelona, 14 de gener de 2003
Artur Mas i Gavarró

Conseller en cap

Control del compliment de la Resolu-
ció 1160/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reforma i el condiciona-
ment de la carretera C-233 entre les
Borges Blanques (les Garrigues) i Flix
(Ribera d’Ebre)
Tram. 340-01154/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52034 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01160/06

Sobre: la reforma i el condicionament de la carretera C-
233 entre les Borges Blanques (les Garrigues) i Flix
(Ribera d’Ebre)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial
4.50.
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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 1160/VI punt b), so-
bre la reforma i el condicionament de la carretera C-
233 entre les Borges Blanques i Flix, em plau fer-vos
avinent que el dia 19 de desembre de 2002 es va adju-
dicar l’execució de les obres de condicionament de la
carretera C-233 en el tram comprès entre Castelldans i
les Borges Blanques, a fi d’iniciar-les durant el primer
trimestre d’enguany.

Barcelona, 9 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Moció
174/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política d’habitatge
Tram. 340-01161/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 52219 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00174/06

Sobre: la política d’habitatge

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

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 174/VI, punt c), sobre la polí-
tica d’habitatge, us fem avinents les següents conside-
racions:

Durant l’any 2002 s’ha redactat l’avantprojecte de Llei
de modificació de la Llei 24/1991, de 24 de desembre,
de l’habitatge.

Aquest és un compromís que forma part d’un conjunt
de mesures i iniciatives que ha anat adoptant el Govern
al llarg d’aquesta legislatura per tal de donar resposta a
les necessitats d’habitatge al nostre país. Així, a nivell
legislatiu es va presentar el projecte de Llei d’urbanis-
me, aprovada per aquest Parlament l’any passat, i que
conté un elevat nombre de mesures que han de facilitar
l’accés a l’habitatge i l’increment de l’oferta en règims
protegits. També mitjançant les lleis de mesures fiscals
i administratives, tramitades simultàniament amb els
pressupostos de cada any, s’han anat introduint mesu-
res en la mateixa línia.

A nivell reglamentari s’ha aprovat el Pla Català de l’Ha-
bitatge, que preveu per al període 2002-2007 un impor-
tant conjunt de mesures que han de facilitar l’accés, la
promoció i la rehabilitació d’habitatges.

Tal i com es va fer amb la Llei d’urbanisme, abans de
presentar el projecte de nova llei d’habitatge al Parla-
ment es considera imprescindible assolir el suport del
màxim d’institucions, operadors públics i privats impli-

cats en la matèria, atesa la necessitat que s’aportin i es
consensuïn solucions, i en atenció a la seva repercussió
social, per això des de fa temps es mantenen converses
amb els sectors implicats.

Entre els grups convidats a participar en aquest debat
previ, les entitats municipalistes (Federació de Munici-
pis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis)
han demanat més temps per tal d’analitzar i debatre
l’avantprojecte de Llei abans esmentat.

Barcelona, 15 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Moció
176/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les relacions laborals a Catalu-
nya
Tram. 340-01163/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 52339 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00176/06

Sobre: les relacions laborals a Catalunya

Comissió competent: Comissió de Política Social

En compliment de la Moció 176/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les relacions laborals a Catalunya, que
va ser publicada al Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya núm. 318, d’1 de juliol de 2002, em plau
informar que mitjançant escrit de data 5 d’agost de
2002 adreçat al president del Consell de Treball Econò-
mic i Social de Catalunya, es va donar trasllat d’aqueix
mandat del Parlament per tal que el fes extensiu a tots
els membres del Consell, per al seu coneixement i pos-
sible ús en les properes negociacions col·lectives dels
agents econòmics i socials.

Barcelona, 14 de gener de 2003

Antoni Fernàndez i Teixidó
Conseller de Treball, Indústria,

Comerç i Turisme
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Control del compliment de la Moció
178/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política pel que fa a la tecno-
logia i a la societat del coneixement
Tram. 340-01165/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 52112 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00178/06

Sobre: la política pel que fa a la tecnologia i a la soci-
etat del coneixement

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació

En compliment de la Moció 178/VI, del Parlament de
Catalunya, sobre la política pel que fa a la tecnologia i
a la societat del coneixement, em plau d’informar el
següent:

Com a continuació del compliment d’aquesta Moció,
entrat al Registre del Parlament de Catalunya amb data
3 de desembre i, un cop analitzats els estudis i informes
que s’hi esmentaven, el Govern, a través de la Secreta-
ria de Telecomunicacions i Societat de la Informació,
conclou que és necessari convocar un comitè d’experts
dels diferents camps afectats per tal de determinar i
definir la forma en què caldria incorporar el model de
programari lliure a l’administració o, si escau, a l’Ad-
ministració Oberta de Catalunya i, en funció dels resul-
tats o recomanacions que se’n derivin, estudiar la for-
ma tècnicament més viable.

Pel que fa al punt b) d’aquesta Moció, el Govern va
signar un conveni de col·laboració amb el Consorci
Local Localret i Telefónica per a l’extensió i la promo-
ció de xarxes i serveis de banda ampla en zones de des-
envolupament empresarial a Catalunya, amb data 21 de
novembre de 2002.

Aquest nou conveni substitueix el subscrit per les ma-
teixes parts l’octubre de 2000, els objectius dels quals
s’han complert i superat.

Així, en l’actualitat, un total de 689 municipis catalans,
que representen el 97,3% de la població (a comparar
amb el 95% previst al conveni), estan connectats a la
xarxa de fibra òptica de Telefónica de España. La cober-
tura del servei ADSL s’estén a 360 municipis, que repre-
senten el 94,5% de la població (a comparar amb el 92%
previst al conveni). El nombre d’usuaris d’ADSL a Ca-
talunya va superar la xifra de 200.000 durant el mes
d’octubre del 2002. El servei XDSI està disponible en
687 municipis, que representen el 98,7% de la població
(enfront del 98% previst al conveni). El nou conveni
contempla que els serveis d’ADSL de gamma alta esti-
guin disponibles durant 2003 per al 97,5% de les empre-
ses ubicades en zones de desenvolupament empresarial
a Catalunya, mentre que el 99,4% podran accedir als

serveis d’ADSL de gamma baixa. També preveu l’ampli-
ació de la cobertura ADSL durant 2003 a 88 nous muni-
cipis, amb la qual cosa la cobertura total del servei ADSL
assoliria el 96,15% de la població.

Finalment, s’ha acordat d’estudiar conjuntament acci-
ons de col·laboració que facin possible augmentar pro-
gressivament la cobertura dels serveis de banda ampla
a la resta de Catalunya, incloent-hi la consideració tant
de les possibles alternatives tecnològiques com de me-
canismes de finançament de les inversions necessàries.

Barcelona, 10 de gener de 2003

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Control del compliment de la Resolu-
ció 1150/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de millora de la
carretera C-14 entre Oliana i Coll de
Nargó (Alt Urgell)
Tram. 340-01281/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52036 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01150/06

Sobre: sobre les obres de millora de la carretera C-14
entre Oliana i Coll de Nargó (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 1150/VI punt g), so-
bre les obres de millora de la carretera C-14 entre
Oliana i Coll de Nargó, em plau fer-vos avinents les
següents consideracions:

El Pla comarcal de muntanya de l’Alt Urgell 2001-
2005, aprovat pel Govern de la Generalitat en data 2
d’abril de 2002, conté una línia d’actuació específica
destinada al condicionament i millora de la carretera C-
14, l’eix del Segre, en el tram entre Oliana i Adrall. A
banda d’algunes actuacions de reforç de ferm i d’arran-
jaments puntuals (p. ex., la travessera d’Oliana), la in-
tervenció fonamental se centra en el condicionament
del tram Oliana-Coll de Nargó.

Als pressupostos de la Generalitat de l’any 2002, i dins
del «Pla addicional d’Infrastructures, construccions i
equipaments 2002-2004», hi figurava el condiciona-
ment de la C-14 entre Oliana i Coll de Nargó amb un
pressupost de 12.020.242 euros per a l’any 2003.

El dia 12 de desembre de 2002 l’empresa pública de la
Generalitat de Catalunya, Gestió d’Infraestructures, S.A.,
va publicar al DOGC l’anunci de licitació del contracte
d’execució de les obres de millora general, condiciona-
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ment, eixamplament i millora de traçat de la carretera C-
14, PK 89+000 al PK 101+000, tram Oliana-Coll de
Nargó, amb un pressupost de 66.486.939,55 euros i un
termini d’execució de vint-i-quatre mesos.

Atès que l’obertura de les ofertes s’ha programat per al
dia 25 de febrer de 2003, es preveu que l’adjudicació
del contracte es farà efectiva el mes de març de 2003,
i se n’iniciaran les obres entre el segon i el tercer tri-
mestres de 2003.

Barcelona, 8 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1329/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’execució de les obres de
millora del tram de la carretera C-233,
comprès entre les Borges Blanques i
l’Albagés (Garrigues)
Tram. 340-01440/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52033 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01329/06

Sobre: l’execució de les obres de millora del tram de la
carretera C-233, comprès entre les Borges Blanques i
l’Albagés (Garrigues)

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 1329/VI punt a), so-
bre l’execució de les obres de millora del tram de la
carretera C-233, comprès entre les Borges Blanques i
l’Albagés, em plau fer-vos avinent que el dia 19 de
desembre de 2002 es va adjudicar l’execució de les
obres de condicionament de la carretera C-233 en el
tram comprès entre Castelldans i les Borges Blanques,
a fi d’iniciar-les durant el primer trimestre d’enguany.

Barcelona, 8 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1483/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un cens de
catalans i llurs descendents residents
a l’exterior
Tram. 340-01512/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52013 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

M. Hble. Sr. Joan Rigol i Roig
President
Parlament de Catalunya

Molt Honorable Senyor,

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la
Resolució 1483/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’elaboració d’un cens de catalans i llurs descendents
residents a l’exterior, us informo, amb el document
annex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Ben cordialment,

Barcelona, 7 de gener de 2003

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

ANNEX

Informe de compliment de la Resolució 1483/VI del
Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un cens
de catalans i llurs descendents residents a l’exterior

Per a realitzar el «Cens dels catalans residents a l’es-
tranger» cal la col·laboració del Instituto Nacional de
Estadística (INE), ja que per assolir l’objectiu de conèi-
xer el nombre i característiques demogràfiques dels
catalans residents a l’estranger s’ha de fer una prime-
ra actuació d’anàlisi del Cens d’espanyols residents
absents (CERA). Aquest Cens el gestiona l’INE i és la
relació de persones de nacionalitat espanyola que han
tingut la seva darrera residència a Espanya i actualment
estan residint a l’estranger.

En el curs de l’any 2000 es van fer diferents gestions
davant l’INE per tal d’obtenir una còpia del CERA.
Segons l’INE aquest no es podia facilitar per raons
derivades del retard en l’elaboració del «Padró continu
d’habitants». Alhora, i amb la finalitat de reforçar el
grau d’importància de la demanda, es va incorporar al
Pla Estadístic de Catalunya 2001-2004 el projecte de
realització del Cens dels catalans residents a l’estranger.

Durant l’any 2000 l’Idescat va participar, en el marc de
la «Segona trobada de casals catalans d’arreu del món»,
en el taller «El Cens dels catalans a l’exterior».

Donada l’evolució al llarg de l’any 2001 dels treballs d’e-
laboració del Padró continu per part de l’INE, l’Idescat,
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a l’empara de la legislació vigent, va sol·licitar formal-
ment, en data 26 de gener de 2001, una còpia del CERA
pel que fa als antics residents a Catalunya. Aquesta de-
manda va ser denegada, per l’INE, al·legant que no era
procedent segons la normativa corresponent.

El 31 d’octubre de 2001 l’Idescat va reiterar la deman-
da, acompanyada d’un informe en el qual hi constava
la conformitat de la demanda amb la legalitat vigent.
Aquesta nova demanda fou resposta l’11 de gener de
2002, per part del Director general de Procesos e Infra-
estructura Estadística de l’INE, comunicant la no pro-
cedència del lliurament dels arxius en base a un infor-
me de l’Agència de Protecció de dades.

Aquesta manca de resposta satisfactòria va fer que el
Director de l’Idescat tingués una entrevista amb la Pre-
sidenta de l’INE per tal de trobar una solució. La Pre-
sidenta va indicar que si la demanda es formalitzava
mitjançant el Ministerio de Asuntos Exteriores i aquest
considerava oportuna la cessió, l’INE lliuraria la infor-
mació corresponent.

El Secretari de Relacions Exteriors del Govern de la
Generalitat de Catalunya va fer l’oportuna petició al
Ministerio en data 24 d’abril de 2002. La resposta fou
que no s’atenia la demanda en base a un informe de
l’INE de febrer de l’any anterior.

Després d’una nova entrevista del Director de l’Idescat
amb la Presidenta de l’INE aquesta va indicar que la
millor manera de resoldre la qüestió era formalitzar una
nova petició demanant el Padró d’espanyols residents
a l’estranger (PERE) que l’INE havia d’elaborar.

El 17 de juliol de 2002 el Director de l’Idescat fa la
nova petició a la Presidenta de l’INE per tal que aquest
institut lliuri una còpia del PERE. En data 10 de setem-
bre de 2002 el Director General de Procesos e Infras-
tructura Estadística de l’INE informa que no disposen
encara del PERE i que per a la seva elaboració estan en
converses amb el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Control del compliment de la Resolu-
ció 1463/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les indemnitzacions al per-
sonal de les agrupacions de jutjats de
pau
Tram. 340-01513/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52016 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01463/06

Sobre: les indemnitzacions al personal de les agrupaci-
ons de jutjats de pau

En compliment de la Resolució 1463/VI del Parlament
de Catalunya, sobre les indemnitzacions al personal de

les agrupacions de jutjats de pau (BOPC núm. 318, d’1
de juliol de 2002), i d’acord amb el que disposen els
articles 135 i 131 del Reglament de la Cambra, us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat té molt d’interès a millorar
el sistema de pagament de les indemnitzacions a càrrec
dels diversos departaments que en depenen, per la qual
cosa esmerça tots els recursos econòmics, materials i
personals més adients per assolir aquest objectiu.

En aquest sentit, s’ha creat i implantat un programa
informàtic que centralitza i agilita els circuits de trami-
tació per tal que els abonaments esmentats es facin en
un període de temps raonable.

Pel que fa al pagament de les indemnitzacions que per-
cep el personal al servei de les agrupacions de secreta-
ries dels jutjats de pau catalans, actualment es realitza
en un període màxim d’entre 6 i 8 setmanes des de llur
acreditació.

Així mateix, el Departament de Justícia i Interior treba-
lla amb esforç per contribuir a la millora dels serveis
amb què compta la justícia de pau i, en aquesta línia,
recentment ha posat a disposició de cada agrupació de
secretaries de jutjats de pau un vehicle per efectuar els
desplaçaments necessaris per a la pràctica de les dili-
gències que aquests òrgans judicials tenen atribuïdes
legalment.

En concret, cal destacar que aquest Departament, en
diversos actes arreu del territori català, a més de signar
sengles convenis amb els ajuntaments dels municipis
que són seus d’agrupacions, ja ha lliurat als secretaris
de totes les agrupacions les claus i els cotxes correspo-
nents. També s’ha previst, a mesura que es vagin creant
noves agrupacions, augmentar la dotació de vehicles en
la mateixa proporció.

Barcelona, 9 de gener de 2003

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia i Interior
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1475/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’actuació de mesures per a
fer que l’empresa Barcelona Regional,
Agència Metropolitana de Desenvolu-
pament Urbanístic i d’Infraestructures,
SA assumeixi les directrius i les reco-
manacions de l’Informe de fiscalització
3/2000-A de la Sindicatura de Comptes
corresponent a l’exercici 1998
Tram. 340-01514/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52021 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01475/06

Sobre: l’actuació de mesures per a fer que l’empresa
Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desen-
volupament Urbanístic i d’Infraestructures, SA assu-
meixi les directrius i les recomanacions de l’Informe de
fiscalització 3/2000-A de la Sindicatura de Comptes
corresponent a l’exercici 1998

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de
Comptes

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 1475/VI, sobre l’ac-
tuació per fer que l’empresa Barcelona Regional,
Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanís-
tic i d’Infraestructures, SA assumeixi les directrius i les
recomanacions de l’Informe de fiscalització 3/2000-A
de la Sindicatura de Comptes corresponent a l’exerci-
ci de 1998, em plau fer-vos avinents les següents con-
sideracions:

L’Autoritat Portuària de Barcelona és titular d’un
11,76% del capital social de l’empresa «Barcelona
Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament
Urbanístic i d’Infraestructures, SA», i li correspon la
designació d’un dels tretze membres que n’integren el
Consell d’Administració.

Les actuacions efectuades per la representació de l’Au-
toritat Portuària de Barcelona en relació amb la Reso-
lució del Parlament de Catalunya 1475/VI són les se-
güents:

1. En la sessió del Consell d’Administració de data 20
de desembre de 2000, durant la qual es va tractar, en-
tre els diferents punts que constituïen l’ordre del dia, de
l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
de fiscalització de l’exercici 1998, la representació de
l’Autoritat Portuària de Barcelona va votar favorable-
ment perquè s’adoptés l’acord relatiu a establir un con-
trol financer de la societat per l’Administració que os-
tenti, en cada moment, la majoria relativa del seu
capital social.

2. En la sessió del Consell d’Administració de data 28
de març de 2001, la representació de l’Autoritat Portu-
ària de Barcelona, atesa la presentació de la Proposició
no de llei que va donar lloc a la resolució de referència,
va reiterar la necessitat que es portessin a terme, per
part dels òrgans de gestió de la societat, totes aquelles
actuacions necessàries per tal de donar compliment a
les reclamacions i directrius que es desprenen de l’in-
forme de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
3/2000-A.

3. En aquella mateixa sessió, i en resposta a l’esmentat
requeriment formulat per la representació de l’Autori-
tat Portuària de Barcelona, el director-gerent de la so-
cietat Barcelona Regional va detallar de quina forma
s’havien aplicat les recomanacions de la Sindicatura de
Comptes, tal i com consta a l’acta de la sessió del Con-
sell d’Administració de 28 de març de 2001.

4. Per últim, en la sessió del Consell d’Administració
de 19 de desembre de 2002, atesa la Resolució del Par-
lament de Catalunya de constant referència, la repre-
sentació de l’Autoritat Portuària de Barcelona nova-
ment ha reiterat la necessitat que es duguin a terme, per
part dels òrgans de gestió de la societat, totes aquelles
actuacions que siguin necessàries per tal de donar com-
pliment a les reclamacions i directrius que es desprenen
de l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya 3/2000-A.

Barcelona, 2 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1437/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’un pas ele-
vat a la carretera C-16, a Sant Fruitós
de Bages
Tram. 340-01515/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52022 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01437/06

Sobre: la construcció d’un pas elevat a la carretera C-16,
a Sant Fruitós de Bages

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 1437/VI, sobre la
construcció d’un pas elevat, a la carretera C-16, a Sant
Fruitós de Bages, em plau fer-vos avinent que des
d’aquest Departament s’està redactant el projecte cons-
tructiu corresponent l’actuació de Reordenació dels
accessos als polígons industrials de Sant Isidre, Casa-
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nova i Riu d’Or, des de la C-16c, al terme municipal de
Sant Fruitós de Bages.

Barcelona, 2 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1425/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reparació de la senyalit-
zació a les carreteres afectades per les
nevades
Tram. 340-01516/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52023 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01425/06

Sobre: la reparació de la senyalització a les carreteres
afectades per les nevades

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 1425/VI, sobre la re-
paració de la senyalització a les carreteres afectades per
les nevades, em plau fer-vos avinent que per part
d’aquest Departament s’han portat a terme les actuaci-
ons de reparació de la senyalització de les carreteres
afectades per les nevades del 2001, en el marc de les
actuacions de conservació ordinària programades per la
Direcció General de Carreteres.

Barcelona, 2 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1428/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la variant de la carretera B-
510, a Dosrius (Maresme)
Tram. 340-01517/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52024 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01428/06

Sobre: la variant de la carretera B-510, a Dosrius (Ma-
resme)

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 1428/VI, sobre la va-
riant de la carretera B-510, a Dosrius, em plau fer-vos
avinent que des d’aquest Departament s’estan redactant
els estudis informatiu i d’impacte ambiental de la Va-
riant de la B-510 a Dosrius, i se’n preveu la seva pre-
sentació a informació pública durant el primer semes-
tre de 2003.

Barcelona, 2 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1441/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació d’un fons d’ajut
al transport públic i la signatura de
contractes-programa per als municipis
de la segona corona metropolitana
Tram. 340-01518/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52025 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01441/06

Sobre: la creació d’un fons d’ajut al transport públic i
la signatura de contractes-programa per als municipis
de la segona corona metropolitana

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 1441/VI, sobre la cre-
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ació d’un fons d’ajut al transport públic i la signatura de
contractes-programa per als municipis de la segona
corona metropolitana, em plau fer-vos avinents les se-
güents consideracions:

a) La recent incorporació dels municipis de la segona
corona metropolitana amb transport urbà al consorci de
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l’adhesió
dels operadors de serveis de transport urbà d’aquest
àmbit territorial al sistema tarifari integrat ha de fer pos-
sible que els esmentats serveis gaudeixin d’un règim de
suport anàleg al que regeix per al transport urbà i inter-
urbà de la zona central metropolitana (àmbit EMT).

b) En funció de la integració dels municipis de la sego-
na corona metropolitana amb transport urbà a l’ATM es
pot proposar davant l’Administració General de l’Estat
(AGE), que en el proper contracte-programa AGE-
ATM es prevegi l’aplicació de recursos al finançament
dels serveis de transport que tutelen aquests ajunta-
ments de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Barcelona, 2 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1333/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el tram de Biosca a Guisso-
na de la nova carretera de Solsona a
Guissona
Tram. 340-01519/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52026 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01333/06

Sobre: el tram de Biosca a Guissona de la nova carre-
tera de Solsona a Guissona

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 1333/VI, sobre el tram
de Biosca a Guissona de la nova carretera de Solsona a
Guissona, em plau fer-vos avinent que el mes de juny
de 2002 han finalitzat les obres de la nova carretera
Solsona - Guissona en el tram Biosca - Solsona, i el
mes de novembre s’ha iniciat la licitació de les obres
del tram Biosca - Guissona per tal que s’adjudiquin
durant el primer trimestre d’enguany.

Barcelona, 2 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1335/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reparació de la carretera
que va de Concabella a Sant Ramon
(Segarra)
Tram. 340-01520/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52027 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01335/06

Sobre: la reparació de la carretera que va de Concabe-
lla a Sant Ramon (Segarra)

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 1335/VI, sobre la re-
paració de la carretera que va de Concabella a Sant
Ramon, em plau fer-vos avinent que des d’aquest De-
partament s’han redactat els projectes constructius de
condicionament de la carretera L-324 en el trams Sant
Ramon - Tarroja de Segarra i Tarroja de Segarra - Con-
cabella.

Barcelona, 2 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1065/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un estudi de
connexió ferroviària entre Granollers
(Vallès Oriental) i Mataró (Maresme)
Tram. 340-01521/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52029 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01065/06

Sobre: l’elaboració d’un estudi de connexió ferroviària
entre Granollers (Vallès Oriental) i Mataró (Maresme)

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 1065/VI, sobre l’ela-
boració d’un estudi de connexió ferroviària entre Gra-
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nollers i Mataró, em plau fer-vos avinents les següents
consideracions:

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) de data 23 d’octubre de 2002, va
aprovar per unanimitat la relació d’estudis a realitzar de
manera immediata. Entre aquests figura l’estudi de
connexió ferroviària entre capitals de la segona Coro-
na Metropolitana, que inclou el tram Mataró - Grano-
llers.

Barcelona, 8 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

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. 52031 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01431/06

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 a), so-
bre el desdoblament de les carreteres C-65 i C-31, a
Santa Cristina d’Aro, em plau fer-vos avinent que des
d’aquest Departament ja s’ha redactat el projecte cons-
tructiu de desdoblament de la C-65 entre Santa Cristi-
na d’Aro i el desviament de Sant Feliu de Guíxols, i de
la C-31 des del dit desviament fins a Platja d’Aro.
Aquesta projecte es pot consultar en seu departamental
prèvia concertació de dia i hora.

Barcelona 8 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1163/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de millora de la
carretera T-331 en el tram de la Creu
del Coll (Montsià)
Tram. 340-01523/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52032 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01163/06

Sobre: les obres de millora de la carretera T-331 en el
tram de la Creu del Coll (Montsià)

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 1163/VI, sobre les
obres de millora de la carretera T-331 en el tram de la
Creu del Coll, em plau fer-vos avinent que aquest De-
partament ha agilitat les fases prèvies a l’execució de
les obres de millora de la carretera T-331 en el tram de
la Creu de Coll, del punt quilomètric 9.5 al 11.5, a la
comarca del Montsià, sent així que ja estan adjudicades
i s’iniciaran en breu.

Barcelona, 8 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1094/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció i la dotació
de recursos materials i humans del
Centre d’Atenció Primària de Montme-
ló (Vallès Oriental)
Tram. 340-01524/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52048 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01094/06

Sobre: la construcció i la dotació de recursos materials
i humans del Centre d’Atenció Primària de Montmeló
(Vallès Oriental)

Comissió competent: Comissió de Política Social
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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 1094/VI, em plau fer-
vos avinents, les següents consideracions.

La construcció del centre d’atenció primària (CAP) de
Montmeló va finalitzar el dia 23 de desembre de 2002.
En aquests moments s’està equipant el centre i està
previst que el dia 10 de febrer d’enguany s’obri al pú-
blic.

L’Institut Català de la Salut (ICS), entitat que gestiona
l’equip d’atenció primària (EAP) de l’Àrea Bàsica de
Salut (ABS) Montornès-Montmeló, té previst dotar el
CAP de Montmeló amb el següent personal:

– 5 metges generals

– 2 pediatres

– 1 odontòleg

– 7 infermeres

– 1 auxiliar de clínica

– 1 llevadora

– 5 administratius

Es tracta d’un personal altament qualificat i es conside-
ra suficient per prestar uns serveis d’atenció primària
de qualitat a la població de Montmeló.

Barcelona, 9 de gener de 2003

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 626/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció de l’Escola Ofici-
al d’Idiomes de Tarragona
Tram. 340-01525/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52056 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00626/06

Sobre: la construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes de
Tarragona

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 626/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la construcció de l’Escola Oficial
d’Idiomes de Tarragona, em correspon informar la
Comissió de Política Cultural del següent:

Per realitzar l’estudi sobre la possibilitat d’un nou em-
plaçament de l’edifici de l’Escola Oficial d’Idiomes de
Tarragona i per poder licitar el corresponent projecte de
construcció, és necessari disposar d’un solar sobre el
qual realitzar-los, cosa que a hores d’ara no és possible,
ja que resta pendent la confirmació de l’Ajuntament

sobre la qualificació urbanística dels terrenys de la
Universitat Rovira i Virgili que són, de moment, els
únics solars que han estat oferts per a la construcció de
l’esmentada escola.

Barcelona, 30 de desembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 1298/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte de construcció
d’un centre d’educació infantil i primà-
ria a Argentona (Maresme)
Tram. 340-01526/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52057 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01298/06

Sobre: el projecte de construcció d’un centre d’educa-
ció infantil i primària a Argentona (Maresme)

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 1298/VI del Parlament
de Catalunya, sobre el projecte de construcció d’un
centre d’educació infantil i primària a Argentona (Ma-
resme), em correspon informar la Comissió de Política
Cultural del següent:

Al municipi d’Argentona s’ha endegat, a l’inici del curs
2002-2003, una línia d’educació infantil. D’altra ban-
da, cal assenyalar que el Govern de la Generalitat apro-
và, amb data 15 d’octubre de 2002, el finançament
necessari per posar en funcionament una segona línia
d’educació infantil per al curs 2003-2004.

Barcelona, 31 de desembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1449/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ampliació del Centre d’E-
ducació Infantil i Primària Vallalta, de
Sant Iscle de Vallalta (Maresme)
Tram. 340-01527/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52058 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01449/06

Sobre: l’ampliació del Centre d’Educació Infantil i Pri-
mària Vallalta, de Sant Iscle de Vallalta (Maresme)

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 1449/VI del Parlament
de Catalunya, sobre l’ampliació del col·legi d’educació
infantil i primària Vallalta, de Sant Iscle de Vallalta
(Maresme), em correspon informar la Comissió de
Política Cultural del següent:

El Departament d’Ensenyament ha inclòs dins de les
actuacions corresponents a l’exercici 2002 l’encàrrec
del projecte d’ampliació de l’esmentat centre. En
aquest sentit, a hores d’ara s’està tramitant la correspo-
nent licitació del projecte.

Barcelona, 31 de desembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 1435/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’una via de
connexió entre els barris de l’Estació i
la Butjosa, a Sallent (Bages)
Tram. 340-01528/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52059 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01435/06

Sobre: la construcció d’una via de connexió entre els
barris de l’Estació i la Butjosa, a Sallent (Bages)

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 1435/VI, sobre la
construcció d’una via de connexió entre els barris de

l’Estació i la Botjosa, a Sallent, em plau fer-vos avinent
que l’empresa pública de la Generalitat Gestió d’Infra-
estructures, SA, ha licitat la construcció d’un nou vial
que connectarà el barri de l’Estació amb el polígon in-
dustrial l’Illa, de Sallent, l’adjudicació de la qual es
preveu durant el primer trimestre d’enguany. Aquest
vial facilitarà l’accés al Barri de la Botjosa.

Barcelona, 8 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 873/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora i l’ampliació de la car-
retera C-37 (abans B-213), entre Iguala-
da (Anoia) i Valls (Alt Camp)
Tram. 340-01529/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52060 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00873/06

Sobre: la millora i l’ampliació de la carretera C-37
(abans B-213), entre Igualada (Anoia) i Valls (Alt Camp)

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 873/VI, sobre la mi-
llora i l’ampliació de la carretera C-37 entre Igualada i
Valls, em plau fer-vos avinent que des d’aquest Depar-
tament en els anys 2000 i 2001 s’han dut a terme actu-
acions de millora de la C-37 entre Igualada i Valls, com
ara la construcció d’una rotonda a la cruïlla entre el
c/ Teixidors i la T-200, al p.k. 2+690, a Valls, i la repa-
ració dels flonjalls en el tram comprès entre els p.k. 4,3
i 19,5 de la C-37, entre Santa Margarida de Montbui i
Santa Maria de Miralles. L’any 2002 s’han iniciat els
tràmits per a la redacció de l’estudi informatiu de l’ac-
tuació de millora de la C-37 entre Valls i Igualada.

Barcelona, 10 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1436/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la carretera BV-2111, de
Sant Pere de Ribes a Olivella (Garraf)
Tram. 340-01530/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52062 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01436/06

Sobre: la carretera BV-2111, de Sant Pere de Ribes a
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 1436/VI, sobre la car-
retera BV-2111, de Sant Pere de Ribes a Olivella, em
plau fer-vos avinent que el Director General de Carre-
teres d’aquest Departament s’ha posat en contacte amb
la Diputació de Barcelona per tal que aquesta institució
avaluï la situació de la carretera BV-2111 de Sant Pere
de Ribes a Olivella (Garraf), i cerqui les solucions més
adients.

Barcelona, 10 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 435/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les obres de millora en les auto-
pistes A-7 i A-2 i els vials correspo-
nents
Tram. 340-01531/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52063 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00435/06

Sobre: les obres de millora en les autopistes A-7 i A-2
i els vials corresponents

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 435/VI, sobre les
obres de millora en les autopistes A-7 i A-2 i els vials

corresponents, em plau fer-vos avinent que les obres
que es relacionen en els punts b), c), d), e), f), g), h), i),
j), k), l), es troben en fase d’execució, i se’n preveu la
seva finalització a finals de l’any 2003.

Aquestes obres corresponen al projecte aprovat pel
Ministeri de Foment (clau: 47-B-3900) «Construcció
d’un quart carril en part del tram de l’autopista A-7
Montmeló - el Papiol i altres obres complementàries»,
en compliment del conveni signat l’octubre de 1998 per
l’Estat i la Generalitat de Catalunya amb la societat
concessionària ACESA (Decret 270/1998, de 21 d’oc-
tubre - DOGC 26.10.1998).

Pel que fa a les obres de connexió a què fa esment
l’apartat a) de la mateixa resolució, l’Administració de
General de l’Estat no ha determinat una data per a la
seva execució.

Barcelona, 10 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1132/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de millora de la
carretera C-241
Tram. 340-01532/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52124 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01132/06

Sobre: les obres de millora de la carretera C-241

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 1132/VI, sobre les
obres de millora de la carretera C-241, em plau fer-vos
avinent que des d’aquest Departament s’estan portant
a terme les obres de condicionament de la carretera C-
241 en el tram comprès entre Rocafort de Queralt i les
Piles, i es preveu que finalitzin el febrer de 2003.

Barcelona, 13 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1464/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’oferta de places als objec-
tors de consciència i la prestació dels
serveis per altres col·lectius
Tram. 340-01533/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52126 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01464/06

Sobre: l’oferta de places als objectors de consciència i
la prestació dels serveis per altres col·lectius

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

RESOLUCIÓ 1464/VI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA,
SOBRE L’OFERTA DE PLACES ALS OBJECTORS DE CONSCIÈN-
CIA I LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER ALTRES COL·LECTIUS

En compliment de la Resolució 1464/VI sobre, l’ofer-
ta de places als objectors de consciència i la prestació
dels serveis per altres col·lectius, us informo que, el
Govern de la Generalitat per mitjà de l’Institut Català
del Voluntariat del Departament de Benestar i Família,
i dins el marc del procés de treball 2001-2003 d’impuls
i desenvolupament del moviment associatiu i de volun-
tariat, va confeccionar l’any 2001 i va presentar el ju-
liol d’aquell any, un Pla que contemplava unes mesu-
res per fer front a la desaparició de la prestació social
substitutòria.

El conjunt de mesures que conformen el Pla es dirigei-
xen d’una banda, a la promoció de l’associacionisme i
el voluntariat, bàsicament, en la posada en marxa de
noves eines associatives i l’impuls a nous voluntaris; i
d’altra, la contractació de personal via plans d’ocupa-
ció que gestiona el Departament de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.

La promoció de l’associacionisme i el voluntariat es
materialitza en tres objectius i les seves respectives ac-
tuacions.

El primer objectiu va ser la creació nous programes de
formació, d’assessorament i de divulgació del volunta-
riat amb l’objectiu de potenciar la creació, i millorar la
gestió de programes de voluntariat, especialment orien-
tats a reconvertir programes de prestació social substi-
tutòria a voluntariat.

El segon objectiu és la millora de la qualitat de les or-
ganitzacions a través del Pla de Formació del Volunta-
riat de Catalunya, de la creació d’un Banc de Bones
Pràctiques associatives i de voluntariat, del treball en
xarxa, mitjançant les noves tecnologies de la informa-
ció i de la comunicació i potenciant el Servei Català del
Voluntariat, entre d’altres mesures.

El tercer objectiu és l’impuls de nous perfils de volun-
tariat tant de voluntariat de persones grans mitjançant
la campanya «Persones Grans, Grans Persones» per a
fomentar i impulsar un creixement quantitatiu de la
participació de les persones grans, accions destinades
a fomentar una més forta activitat voluntària de la gent
jove i a enfortir els valors de civisme i solidaritat, així
com també l’impuls del voluntariat d’empresa, mitjan-
çant el mecenatge, l’esponsorització, deduccions fis-
cals, etc., i facilitant als treballadors per a què puguin
dedicar un període laboral a prestar un servei en Enti-
tats Sense Ànim de Lucre (ESALs), mantenint les ma-
teixes condicions laborals i en un marc d’interès corpo-
ratiu.

Així mateix i en relació a la contractació de treballadors
durant l’any 2002, el Departament de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme va publicar una convocatòria del
programa de plans d’ocupació en col·laboració amb
entitats sense afany de lucre, que preveia explícitament
la participació de les entitats que havien estat concerta-
des per a la realització de la Prestació Social Substitu-
tòria.

Barcelona, 9 de gener de 2003

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar i Família

Control del compliment de la Resolu-
ció 1462/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el càstig físic infligit als in-
fants dins la família
Tram. 340-01534/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52127 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01462/06

Sobre: el càstig físic infligit als infants dins la família

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

INFORME DE COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 1462/VI,
SOBRE EL CÀSTIG FÍSIC INFLIGIT ALS INFANTS DINS LA FA-
MÍLIA

En compliment de la Resolució 1462/VI, sobre el càs-
tig físic infligit als infants dins la família us informo
que en el marc del Pla integral de Suport a la Infància
i l’Adolescència de Catalunya, s’ha impulsat un progra-
ma de prevenció de la violència adreçada als joves i
adolescents. En aquest sentit, s’ha editat diversos tríp-
tics entre els quals n’hi ha un de dedicat als conflictes
familiars per tal de prevenir situacions que poden des-
embocar en l’ús de la violència per manca de comuni-
cació i l’existència d’abús de poder, amb la premissa de
que la violència no ajuda a resoldre els conflictes, sinó
que els agreuja.
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Així mateix, s’ha editat una publicació de la Conven-
ció sobre els drets de l’infant adoptada per les Nacions
Unides el 20 de novembre de 1989. En el seu articulat
es recull la protecció contra els maltractaments als in-
fants (article 19) i s’estableix que els poders públics
han d’establir mesures per protegir als infants contra
totes les formes de violència física o mental per part
dels pares o de les persones que en tinguin la tutela.
L’esmentada publicació està essent divulgada als cen-
tres escolars, associacions de pares i mares i entitats de
protecció dels infants i adolescents, com també a orga-
nismes de les administracions públiques catalanes.

Us faig avinent també que el Departament de Benestar
i Família ha posat en marxa programes i actuacions per
donar un Servei d’Atenció Familiar (SAF) per tal d’afa-
vorir la creació d’un entorn favorable en la funció edu-
cativa de les famílies. Aquest servei agrupa un conjunt
de programes que tenen com a finalitat potenciar el
paper de les famílies com a educadores i transmissores
de valors humans i cívics i oferir atenció, informació,
orientació i assessorament a totes les famílies que ho
sol·licitin. Inclou un programa d’orientació personalit-
zada i un d’orientació familiar per a col·lectius (Temps
de Família). Aquest darrer es compon d’una sèrie de
col·leccionables adreçats a famílies amb infants i ado-
lescents que tracten qüestions a partir de situacions re-
als de famílies en relació amb valors i lleure. D’altra
banda, també contempla la realització de xerrades-col·-
loqui sobre temes concrets d’interès per a les famílies,
com poden ser l’adquisició de bons hàbits, la descober-
ta dels altres, valors i educació, el valor de l’esforç,
entre d’altres, amb la finalitat d’avançar en el benestar
dels infants i dels adolescents en l’àmbit familiar.

El Servei d’Atenció Familiar també contempla la col·lec-
ció «Orientacions familiars» que té com a finalitat ajudar
a millorar les habilitats educatives de les famílies a par-
tir de la lectura de diversos llibres, els quals ofereixen un
coneixement més profund dels infants i adolescents en
les diferents franges d’edat –infants de 0 a 6 anys, nens
i nenes de 6 a 12 anys i adolescents de 12 a 18 anys.

Barcelona, 9 de gener de 2003

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar i Família

Control del compliment de la Resolu-
ció 1461/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació d’un nou model
d’atenció al menor
Tram. 340-01535/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52128 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01461/06

Sobre: la creació d’un nou model d’atenció als menors

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

INFORME DE COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 1461/VI,
SOBRE LA CREACIÓ D’UN NOU MODEL D’ATENCIÓ ALS ME-
NORS

En compliment de la Resolució 1461/VI, sobre la cre-
ació d’un nou model d’atenció als menors, us faig avi-
nent que, d’acord amb el Decret 284/2002, de 19 de
novembre, d’estructuració i de reestructuració parcial
de diversos departaments de l’Administració de la Ge-
neralitat, el Departament de Benestar i Família ha assu-
mit les competències i funcions en matèria d’atenció a
la infància atribuïdes fins aleshores al Departament de
Justícia. En aquest sentit, s’adscriuen al Departament
de Benestar i Família dues unitats directives fonamen-
tals per l’execució de les polítiques en matèria de pro-
tecció

dels menors sota la dependència de la Secretaria de la
Família, la Direcció General d’Atenció al Menor, que
passa a denominar-se Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència i l’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció.

Així mateix, les funcions en matèria d’atenció a la in-
fància executades per les delegacions territorials de
l’antic Departament de Justícia passen a ser executades
per les delegacions territorials del Departament de Ben-
estar i Família. Les seccions territorials d’Atenció al
Menor de Girona, Lleida i Tarragona passen a depen-
dre de les corresponents delegacions territorials del
Departament de Benestar i Família i es denominen sec-
cions territorials d’Atenció a Infants i Adolescents.

D’altra banda, amb motiu de l’elaboració del Pla inte-
gral de Suport a la Infància i l’Adolescència de Catalu-
nya, es va constituir el mes de maig de 2001 la Comis-
sió Interdepartamental de la Infància a Catalunya, la
qual té per funcions principals l’elaboració, el desenvo-
lupament, l’execució i l’avaluació del Pla. L’esmenta-
da Comissió està constituïda per tots els representants
dels departaments de la Generalitat de Catalunya que
formen part de l’Observatori de la Infància i l’Adoles-
cència de Catalunya.
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És per tot això que la Secretaria de la Família del De-
partament de Benestar i Família es configura com a
l’únic interlocutor, en el marc de l’Administració de la
Generalitat, per a les entitats, associacions i federacions
sense ànim de lucre d’atenció a la infància i l’adoles-
cència de Catalunya per al desenvolupament de les ac-
tuacions en matèria d’atenció i protecció dels infants.

Barcelona, 9 de gener de 2003

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar i Família

Control del compliment de la Resolu-
ció 1592/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el desplegament temporal
d’agents de la Guàrdia Civil fins al des-
plegament del Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 340-01536/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52174 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01592/06

Sobre: el desplegament temporal d’agents de la Guàr-
dia Civil fins al desplegament del Cos de Mossos d’Es-
quadra

En compliment de la Resolució 1592/VI sobre el des-
plegament temporal d’agents de la Guàrdia Civil fins al
desplegament del cos Mossos d’Esquadra, aprovada pel
Parlament de Catalunya el 7 de novembre de 2002 i
publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
núm. 356, de 18 de novembre de 2002, em plau infor-
mar el següent:

Atesa la coincidència del contingut d’aquest mandat
parlamentari amb el capteniment del Govern interessat
a la Resolució 1376/VI, sobre la seguretat als territoris
on encara no s’ha fet el desplegament del cos de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, aprova-
da el 25 d’abril de 2002 i publicada al Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya núm. 296, de 13 de maig de
2002, em remeto a l’informe de compliment de la Re-
solució esmentada que es va trametre a aquesta Cambra
el passat dia 3 de gener de 2003.

Barcelona, 9 de gener de 2003

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia i Interior

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. 52220 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01423/06

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 b), c)
i d), sobre l’establiment de mesures d’emergència a les
vies de comunicació, em plau fer-vos avinents les se-
güents consideracions:

b) El Grup de Treball de Reordenació dels Peatges a
Catalunya s’ha centrat en l’establiment i anàlisi d’un
nou model de gestió de vies d’alta capacitat. En les
conclusions dels seus treballs s’han inclòs les actuaci-
ons que corresponen a les companyies concessionàries
per a la millora de la xarxa, com ara la implantació i
millora dels sistemes d’informació general als usuaris
pel que fa a les característiques, l’ús, les incidències, la
situació i/o congestió del trànsit, etc.

A més aquest Departament manté una coordinació
constant amb les empreses concessionàries per tal de
poder adoptar les mesures escaients en cada cas. En
aquest sentit s’ha facilitat l’ús gratuït d’aquestes vies en
determinades situacions, especialment com a conse-
qüència d’obres o d’incidències que impossibilitaven
l’ús de vies alternatives.

c) Actualment el Govern de la Generalitat promou, en el
sí del Grup de Treball sobre la Seguretat de túnels Via-
ris i Ferroviaris a Catalunya, la determinació de les me-
sures adients per millorar-ne la seguretat estructural, a
partir del document de treball de la Comissió Europea
(Direcció General de Transports i energia) de 21 de maig
de 2002, sobre la seguretat en túnels de carretera.

D’altra banda, i pel que fa a la seguretat funcional, el
Govern disposa del Pla de Protecció Civil de Catalunya
(PROCICAT), que recull les mesures que cal adoptar en
cas d’emergències en els túnels, que es complementa
amb els Plans d’Actuació en cas d’emergències en tú-
nels, elaborats específicament per a cada un dels túnels
que per les seves característiques ho requereixen.

d) Des d’aquest Departament s’han portat a terme les
gestions escaients davant el Ministeri de Fomento per
tal que apliqui les mesures apuntades en els apartats a,
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b i c de la resolució a les carreteres i autopistes de la
seva titularitat que travessin el territori català.

Barcelona, 15 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1422/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la millora de les vies locals
de Sant Pere Pescador (Alt Empordà)
Tram. 340-01538/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52221 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01422/06

Sobre: la millora de les vies locals de Sant Pere Pesca-
dor (Alt 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 1422/VI, sobre la
millora de les vies locals de Sant Pere Pescador, em
plau fer-vos avinent que des d’aquest departament
s’han portat a terme les actuacions escaients en relació
amb la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador.

Barcelona, 13 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 449/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la viabilitat d’un pla per a allibe-
rar la concessió del túnel del Cadí i els
seus accessos el 2002
Tram. 340-01539/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52288 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00449/06

Sobre: la viabilitat d’un pla per a alliberar la concessió
del túnel del Cadí i els seus accessos el 2002

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 449/VI, sobre la via-
bilitat d’un pla per a alliberar la concessió del túnel del
Cadí i els seus accessos el 2002, em plau fer-vos avi-
nent que aquest Departament, en el marc de l’anàlisi
conjunta de les concessions de la seva titularitat, va
encarregar el corresponent estudi de valoració del cost
de rescat al Senyor Ignasi Casanovas i Parella, catedrà-
tic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Facul-
tat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Uni-
versitat de Barcelona i Membre del Registre Oficial
d’Auditors de Comptes.

Aquest estudi es pot consultar en seu departamental
prèvia concertació de dia i hora.

Una vegada calculat el possible cost de rescat de la
concessió del túnel del Cadí i els seus accessos, es
constata objectivament la inviabilitat d’aquest objectiu,
atès el seu elevat import i la repercussió pressupostària
general, en especial sobre els plans d’inversions anuals
i plurianuals.

Barcelona, 15 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1384/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació d’oficines de la
Xarxa d’Intermediació i Selecció Labo-
ral en Origen a l’Amèrica Llatina
Tram. 340-01540/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52319 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01384/06

Sobre: la creació d’oficines de la Xarxa d’Intermedia-
ció i Selecció Laboral en Origen a l’Amèrica Llatina

Comissió competent: Comissió de Política Social

En compliment de la Resolució 1384/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la creació d’oficines de la Xarxa
d’Intermediació i Selecció laboral en Origen a l’Amè-
rica Llatina, que va ser publicada al Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya núm. 305, de 3 de juny de
2002, i d’acord amb el que disposen els articles 131 i
135 del Reglament del Parlament, em plau notificar-vos
el següent:

a) S’ha iniciat una prova pilot a l’Argentina, consistent
en l’organització d’una acció concertada amb els Ca-
sals catalans de Buenos Aires, Córdoba, Rosario i Men-
doza per introduir informàticament els currículums del
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catalans o descendents de catalans que conservin la
nacionalitat espanyola i que, per tant, no han de menes-
ter permís de treball. (Cal tenir present que l’Argenti-
na no és país preferent de cara a la concessió de permi-
sos de treball, perquè no hi ha Conveni d’Immigració
amb el Govern Espanyol). Quan hi hagi un cert nombre
de currículums disponibles es faran gestions d’interme-
diació i d’inserció a Catalunya.

b) A la vista dels resultats i de la valoració final d’aquesta
prova pilot, es considerarà la possibilitat d’obrir una ofi-
cina de la XILA a Centre o Sud-Amèrica.

Barcelona. 14 de gener de 2003

Antoni Fernàndez i Teixidó
Conseller de Treball, Indústria,

Comerç i Turisme

Control del compliment de la Resolu-
ció 1545/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’aportació econòmica anu-
al del Col·legi Oficial de Diplomats en
Infermeria de Barcelona al Consell
General d’Infermeria d’Espanya
Tram. 340-01541/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52392 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01545/06

Sobre: l’aportació econòmica anual del Col·legi Ofici-
al de Diplomats en Infermeria de Barcelona al Consell
General d’Infermeria d’Espanya

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 1545/VI, em plau fer-
vos avinent que, per tal de coadjuvar a la resolució del
problema creat als col·legis catalans d’infermeria arran
de la sentència judicial que obliga el Col·legi Oficial de
Diplomats en Infermeria de Barcelona a pagar íntegra-
ment l’aportació anual al Consell General d’Infermeria
de l’Estat espanyol, des del Govern de la Generalitat
s’han dut a terme tot un seguit d’actuacions.

En primer lloc, s’han realitzat gestions prop del Minis-
teri de Sanitat i Consum, sol·licitant la seva intervenció
per assolir un acord entre les parts implicades.

D’altra banda, s’han mantingut diverses reunions tant
amb el President del Consell General d’Infermeria, com
amb el Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de
Barcelona per tal de trobar solucions al conflicte.

Val a dir que, després d’aquest procés de negociació,
finalment s’ha pogut arribar a un acord entre ambdues
parts.

Malgrat l’assoliment d’aquest acord, el Govern de la
Generalitat estudiaria –i així li ho ha comunicat a l’ac-
tual presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en In-
fermeria de Barcelona– l’atorgament d’un aval a través
de l’Institut Català de Finances, si fos necessari i es
comptés amb les degudes garanties, per tal d’evitar o
minimitzar l’aplicació de pagaments extraordinaris
gravosos per a les persones col·legiades.

Barcelona, 17 de gener de 2003

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1438/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ampliació dels serveis de
transport en horari nocturn
Tram. 340-01542/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52397 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01438/06

Sobre: sobre l’ampliació dels serveis de transport en
horari nocturn

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 1438/VI, sobre l’am-
pliació dels serveis de transport en horari nocturn, em
plau fer-vos avinents les següents consideracions:

– Els serveis tècnics de l’Autoritat del Transport Metro-
polità (ATM) han elaborat un Pla de Serveis que contem-
pla les necessitats de transport públic en tot el àmbit de
la Regió Metropolitana. Dins d’aquest Pla de serveis
s’inclouen també les necessitats de transport en l’horari
nocturn. Per a l’elaboració d’aquest Pla s’ha consultat els
ajuntaments interessats; el Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques; l’Ajuntament de Barcelona;
l’EMT; TMB i els diferents operadors de transport pú-
blic.

– El document que contempla el Pla de Serveis esmen-
tat, de data 12 de desembre de 2002, es va sotmetre a
la consideració del Consell d’Administració de l’ATM,
en què hi són representats la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i l’EMT, que va acordar que
durant el mes de gener portaria a terme una reunió amb
l’únic objecte de valorar aquest Pla de Serveis i fer-ne,
si és el cas, la seva aprovació inicial.

– D’acord amb això, està previst que a finals de gener
es pugui sotmetre a informació pública general el Pla
de Serveis en què es contemplen les necessitats de ser-
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veis de transport en horari nocturn, havent-se realitzat
ja, a hores d’ara. el treball tècnic previ.

Barcelona, 20 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolució
1420/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un pla de millora
dels serveis de transport a Torrella de
Foix (Alt Penedès)
Tram. 340-01543/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52398 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01420/06

Sobre: l’elaboració d’un pla de millora dels serveis de
transport a Torrella de Foix (Alt Penedès)

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 1420/VI, sobre l’ela-
boració d’un pla de millora dels serveis de transport a
Torrelles de Foix, em plau fer-vos avinent que el pro-
jecte de Pla de Serveis de Transport en l’àmbit de la
Regió metropolitana elaborat per l’ATM, que sortirà a
informació pública a finals de gener, conté determina-
cions específiques relacionades amb la modificació i
creació de nous serveis per atendre les necessitats dels
veïns de Torrelles de Foix (Alt Penedès).

A més des del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques ha estat autoritzada la prolongació fins
a la urbanització Can Coral al terme de Torrelles de
Foix, de serveis actualment existents des de Vilafranca
del Penedès. (Resolució de la Direcció General de Ports
i Transports de 3 d’octubre de 2002).

Barcelona, 20 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1433/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’estudi dels trams de con-
centració d’accidents
Tram. 340-01544/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 52399 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 22.01.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01433/06

Sobre: l’estudi dels trams de concentració d’accidents

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 1433/VI punt 1), so-
bre l’estudi dels trams de concentració d’accidents, em
plau fer-vos avinent que he sol·licitat celebrar una ses-
sió informativa a la Comissió de Política Territorial del
Parlament per exposar l’«Estudi d’anàlisi i diagnosi de
trams de concentració d’accidents», elaborat conjunta-
ment per aquest Departament, el Departament de Jus-
tícia i Interior, la Fundació RACC i la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, així com per proposar les
mesures adients a les carreteres de la xarxa viària ges-
tionada per la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de gener de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del se-
nyor Manuel Castells Oliván, professor
sènior de la Universitat Oberta de Ca-
talunya i president del Comitè Científic
de l’Internet Interdisciplinary Institute
(IN3), davant la Comissió d’Estudi so-
bre els Efectes del Procés de Mundia-
lització de l’Economia i les Repercus-
sions en les Relacions Internacionals
perquè informi, des de l’àmbit de la
seva especialitat, sobre l’objecte d’es-
tudi de la Comissió
Tram. 356-00600/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Repercussions en
les Relacions Internacionals, en la sessió núm. 3.1, tin-
guda el dia 14.06.2002.

Sol·licitud de compareixença del senyor
Alfons Sancho i Vendrell, president de
Medicus Mundi España i president de la
Federació Catalana d’Organitzacions
no Governamentals per al Desenvolu-
pament, davant la Comissió d’Estudi
sobre els Efectes del Procés de Mun-
dialització de l’Economia i les Reper-
cussions en les Relacions Internacio-
nals perquè informi, des de l’àmbit de la
seva especialitat, sobre l’objecte d’es-
tudi de la Comissió
Tram. 356-00601/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Repercussions en
les Relacions Internacionals, en la sessió núm. 3.1, tin-
guda el dia 14.06.2002.

Sol·licitud de compareixença del se-
nyor Josep Ribera i Pinyol, director de
la Fundació Cidob, davant la Comissió
d’Estudi sobre els Efectes del Procés
de Mundialització de l’Economia i les
Repercussions en les Relacions Inter-
nacionals perquè informi, des de l’àm-
bit de la seva especialitat, sobre l’ob-
jecte d’estudi de la Comissió
Tram. 356-00602/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Repercussions en
les Relacions Internacionals, en la sessió núm. 3.1, tin-
guda el dia 14.06.2002.

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del senyor Manuel
Castells Oliván, professor sènior de la
Universitat Oberta de Catalunya i pre-
sident del Comitè Científic de l’Internet
Interdisciplinary Institute (IN3), davant
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes
del Procés de Mundialització de l’Eco-
nomia i les Repercussions en les Rela-
cions Internacionals perquè informi,
des de l’àmbit de la seva especialitat,
sobre l’objecte d’estudi de la Comissió
Tram. 357-00352/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Repercussions en
les Relacions Internacionals, en la sessió núm. 3.1, tin-
guda el dia 14.06.2002.
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Compareixença del senyor Alfons
Sancho i Vendrell, president de Medi-
cus Mundi España i president de la Fe-
deració Catalana d’Organitzacions no
Governamentals per al Desenvolupa-
ment, davant la Comissió d’Estudi so-
bre els Efectes del Procés de Mun-
dialització de l’Economia i les
Repercussions en les Relacions Inter-
nacionals perquè informi, des de l’àm-
bit de la seva especialitat, sobre l’objec-
te d’estudi de la Comissió
Tram. 357-00353/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Repercussions en
les Relacions Internacionals, en la sessió núm. 3.1, tin-
guda el dia 14.06.2002.

Compareixença del senyor Josep Ri-
bera i Pinyol, director de la Fundació
Cidob, davant la Comissió d’Estudi
sobre els Efectes del Procés de Mun-
dialització de l’Economia i les Reper-
cussions en les Relacions Internacio-
nals perquè informi, des de l’àmbit de
la seva especialitat, sobre l’objecte
d’estudi de la Comissió
Tram. 357-00354/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Repercussions en
les Relacions Internacionals, en la sessió núm. 3.1, tin-
guda el dia 14.06.2002.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15 CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 74

Convocada per al dia 13 de febrer de
2003

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

D’acord amb l’article 10.2 de la Llei 1/81, del 25 de
febrer, del Consell Consultiu de la Generalitat de Cata-
lunya i els articles 50, 141.1 i concordants del Regla-
ment, es convoca la sessió següent del:

PLE DEL PARLAMENT

Dia 13 de febrer de 2003

Hora: en acabar la sessió plenària número 73

Saló de sessions

ORDRE DEL DIA

Propostes de resolució per a la interposició de recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 44/2002,
de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema
financer. Tram. 212-00012/06 i 212-00013/06. Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds i Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Debat i votació.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2003

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de nomenament d’una ponèn-
cia conjunta per a l’elaboració d’una pro-
posta de reforma de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 206-00001/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
380)

Al BOPC 380, a la pàg. 23

On diu:

«En conseqüència el Grup parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, el Grup parlamentari d’Iniciativa
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per Catalunya Verds i el Grup parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, a l’empara del Reglament
de la Cambra […]»

Ha de dir:

«En conseqüència el Grup parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi i el Grup parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya, a l’empara del Reglament de la
Cambra […]»

4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Resolucions de cessament i nomena-
ment de personal al servei de la Insti-
tució del Síndic de Greuges
Reg. 52007

RESOLUCIÓ DE 28 DE NOVEMBRE DE 2002, DE CESSAMENT

DE LA SENYORA NEUS PARÍS I DOMÈNECH COM A ASSES-
SORA DEL SÍNDIC DE GREUGES

D’acord amb el que estableixen l’article 33.2 de la Llei
14/1984, de 20 de març, i l’article 5.2 de les Normes
Bàsiques del Síndic de Greuges, la senyora Neus París
i Domènech cessa a petició pròpia com a assessora al
servei de la Institució del Síndic de Greuges, amb efec-
tes a partir del 15 de desembre de 2002, i se li agraei-
xen els serveis prestats.

Barcelona, 2 de desembre de 2002

Anton Cañellas
Síndic de Greuges

RESOLUCIÓ DE 23 DE DESEMBRE DE 2002, DE CESSAMENT

DE LA SENYORA JUDIT SARTORIO ALBALAT COM A ASSES-
SORA, NIVELL 5 BIS, AL SERVEI DE LA INSTITUCIÓ DEL SÍN-
DIC DE GREUGES

D’acord amb el que estableixen l’article 33.2 de la Llei
14/1984, de 20 de març, i l’article 5.2 de les Normes Bà-
siques del Síndic de Greuges, la senyora Judit Sartorio
Albalat cessa, pel fet d’ocupar un altre lloc de treball al
servei de la Institució del Síndic de Greuges, com a as-
sessora, nivell 5 bis, el dia 31 de desembre de 2002.

Barcelona, 23 de desembre de 2002

Anton Cañellas
Síndic de Greuges

RESOLUCIÓ DE 23 DE DESEMBRE DE 2002, DE NOMENA-
MENT DE LA SENYORA JUDIT SARTORIO ALBALAT COM A
ASSESSORA, NIVELL 4, AL SERVEI DE LA INSTITUCIÓ DEL

SÍNDIC DE GREUGES

D’acord amb el que estableixen l’article 33.2 de la Llei
14/1984, de 20 de març, i l’article 5.2 de les Normes

Bàsiques del Síndic de Greuges, nomeno la senyora
Judit Sartorio Albalat assessora al servei de la Institu-
ció del Síndic de Greuges (nivell 4 del Parlament) amb
les obligacions i drets inherents al càrrec i amb efectes
a partir del dia 1 de gener de 2003.

Barcelona, 23 de desembre de 2002

Anton Cañellas
Síndic de Greuges

RESOLUCIÓ DE 23 DE DESEMBRE DE 2002, DE NOMENA-
MENT DE LA SENYORA MARIA DEL MAR ALDEANO MAR-
TÍN COM A ASSESSORA AL SERVEI DE LA INSTITUCIÓ DEL

SÍNDIC DE GREUGES

D’acord amb el que estableixen l’article 33.2 de la Llei
14/1984, de 20 de març, i l’article 5.2 de les Normes
Bàsiques del Síndic de Greuges, nomeno la senyora
Maria del Mar Aldeano Martín assessora al servei de la
Institució del Síndic de Greuges (nivell 5 bis del Parla-
ment) amb les obligacions i drets inherents al càrrec i
amb efectes a partir del dia 7 de gener de 2003.

Barcelona, 23 de desembre de 2002

Anton Cañellas
Síndic de Greuges

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs-oposició per a la provisió per
promoció interna de dues places de
bibliotecari/ària del Parlament de Cata-
lunya
Tram. 500-00040/06

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.01.2003

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 22 de
gener de 2003, d’acord amb la base 5.1 concurs-oposi-
ció, ha designat com a membre suplent del director de
Govern Interior, el director d’Estudis Parlamentaris.
Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 17 de
la modificació dels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya de data 30 de juliol de
2001, ha designat la cap del Departament de Recursos
Humans, com a secretària del tribunal.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2003

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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Llista definitiva de persones admeses i
excloses
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.01.2003

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb el que estableix la base 4.3, es fa
públic l’acord de la Mesa del Parlament, del dia 22 de
gener de 2003 següent: aprovar i fer pública la llista
definitiva de persones admeses i excloses del concurs
oposició de promoció interna per a proveir dues places
de bibliotecari/ària del Parlament de Catalunya (BOPC
núm. 341, de 14 d’octubre de 2002), amb indicació de

les persones candidates admeses que estan exemptes o
no de la realització de la prova de llengua catalana,
d’acord amb l’annex que s’adjunta.

Contra l’acord de la Mesa es pot interposar recurs po-
testatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la  pu-
blicació o la notificació de l’acord, o directament recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà d’haver estat publicat o notificat, de confor-
mitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2003

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

ANNEX

LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

DNI COGNOMS I NOM

35 021 226 Graupera Hidalgo, Joan Carles Admès
39 674 240 Serramià Cendra, Jordi Admès

LLISTA D’ASPIRANTS ADMESOS EXEMPTS DE REALITZAR LA

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

DNI COGNOMS I NOM

35 021 226 Graupera Hidalgo, Joan Carles
39 674 240 Serramià Cendra, Jordi

Concurs per a proveir definitivament
un lloc de treball de cap de l’Àrea tèc-
nica d’àudio i vídeo del Parlament de
Catalunya
Tram. 500-00045/06

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.01.2003

OFICIALIA MAJOR

Atès que s’ha de proveir definitivament el lloc de tre-
ball de cap de l’Àrea Tècnica d’Àudio i Vídeo del Par-
lament de Catalunya i en aplicació de l’article 32 bis i
següents de la Modificació de determinats preceptes
dels títols I i II dels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, aprovada per acord
de la Comissió de Govern Interior de data 28 de juny de
2001, l’actualització dels llocs de treball, aprovada per
la Comissió de Govern Interior de data 27 de juny de
2002, i d’acord amb la normativa corresponent sobre

funció pública de la Generalitat de Catalunya, la Mesa
del Parlament convoca un concurs específic per a
proveir definitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea
Tècnica d’Àudio i Vídeo, grup B/C, nivell 10.

Les funcions assignades al lloc convocat consisteixen
en la direcció, la coordinació i la supervisió del perso-
nal dependent de l’Àrea, i a assumir la responsabilitat
del correcte funcionament de les instal·lacions d’àudio
i vídeo.

BASES

1. Requisits de participació

1.1. Pot prendre part en aquest concurs el personal que
compleixi els requisits següents:

a) Ésser funcionari de carrera del Parlament de Catalu-
nya pertanyent a un cos o plaça dels grups B o C de ti-
tulació.

b) Posseir el certificat del nivell de suficiència de català
(C), o equivalent, que, d’acord amb el que estableix el
Decret 161/2002, de l’11 de juny, sobre l’acreditació
del coneixement del català i l’aranès en els processos de
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya, s’ha d’acredi-
tar en el decurs del procediment.

c) Trobar-se, respecte a l’Administració del Parlament
de Catalunya, en qualsevol de les situacions administra-
tives regulades per la normativa vigent i complir els
requisits que estableix l’article 62 del Decret 123/1997,
del 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament gene-
ral de provisió de llocs de treball i promoció professi-
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onal dels funcionaris de l’Administració de la Genera-
litat.

1.2. No hi pot participar el personal que es trobi en si-
tuació de suspensió mentre en durin els efectes, ni el
personal traslladat de lloc de treball, ni el destituït de
càrrecs de comandament com a conseqüència d’un ex-
pedient disciplinari, mentre en durin els efectes corres-
ponents. Tampoc no hi pot participar el personal que,
trobant-se en una situació altra que la de servei actiu, no
hi hagi estat el temps mínim exigit per a reingressar.

2. Sol·licitud i documentació

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 1
i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar,
fins el dia 4 de febrer de 2003, al Registre d’Oficialia
Major del Parlament de Catalunya, la documentació
següent:

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un mo-
del normalitzat, els exemplars del qual són a disposició
dels interessats al Departament de Recursos Humans
del Parlament de Catalunya, i també poden ésser impre-
sos des de l’adreça d’Internet <http: www.parlament-
cat.es/informac.htm>.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a
cobrir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els
quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’ava-
luació d’acord amb el barem que indica la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits,
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció de
Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de l’ex-
pedient personal, en la part que pugui ésser objecte de
valoració, tal com assenyala la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de posseir el certificat
del nivell de suficiència de català (C), o equivalent,
d’acord amb el que estableix el Decret 161/2002, de
l’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del
català i l’aranès en els processos de selecció de perso-
nal i de provisió de llocs de treball de les administraci-
ons públiques de Catalunya.

2.2. La manca de presentació del currículum implica
que l’òrgan de selecció no el pugui tenir en compte a
l’efecte de la valoració dels mèrits. D’altra banda, els
mèrits no acreditats documentalment no es tenen en
compte a efectes de valoració.

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya i només s’han de tenir en compte els
mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir la
certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja
constin en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol al-
tre mitjà admès en dret.

3.3.  Els certificats esmentats per l’apartat 3.2 han d’és-
ser expedits per:

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del
Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en
altres institucions públiques diferents del Parlament de
Catalunya.

c) Per a altres mèrits, l’autoritat acadèmica, local o ad-
ministrativa que correspongui.

4. Comissió tècnica d’avaluació

a) La comissió tècnica d’avaluació és formada per:

b) El director de Govern Interior, que pot delegar en la
cap del Departament de Recursos Humans.

c) El cap del Departament d’Infraestructures, Equipa-
ments i Seguretat.

Un funcionari o funcionària designat d’entre una terna
proposada pel Consell de Personal, per raó de la seva
especialització, tenint en compte les funcions del lloc a
proveir.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elabo-
rar i fer pública, d’acord amb el que estableixen els
apartats 5.5 i 5.6, en un termini no superior a quinze
dies, la llista de persones admeses i excloses, amb la
indicació de si resten o no exemptes de fer la prova de
llengua catalana, i també dels motius d’exclusió, si
s’escau.

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en un termini no
superior a cinc dies des de la publicació de la llista
d’admesos i exclosos, ha de fer públics el dia, l’hora i
el lloc per a fer la prova o les proves de coneixement
suficient de la llengua catalana per als candidats que no
l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de dos
dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no
apte/a i s’ha de fer pública d’acord amb el que establei-
xen els apartats 5.5 i 5.6.

5.3. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics
el dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta per la
base 6 en el mateix moment, si s’escau, de la publica-
ció de les qualificacions de la prova de llengua catala-
na, tot convocant els aspirants que l’hagin superada,
amb una antelació mínima de dos dies.

5.4. En el termini màxim d’un mes des de la publicació
de llista d’admesos i exclosos, la comissió tècnica
d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada dels
candidats admesos a la convocatòria, amb les puntua-
cions atorgades, la qual s’ha de fer pública al tauler
d’anuncis del Parlament.

5.5. Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques al
tauler d’anuncis del Parlament, sens perjudici que es
publiquin també en el diari oficial que estableixin
aquestes bases.
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5.6. Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs s’han de fer públiques, als efectes del que estableix
l’article 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficat per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al
tauler d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publica-
ció es considera feta l’oportuna notificació als interes-
sats i s’inicien els terminis als efectes dels possibles
recursos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els docu-
ments a què es refereix la base 2, apartats b i c els quals
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació
en dues fases no eliminatòries, en el conjunt de les
quals s’ha d’obtenir la puntuació mínima total de 50
punts, segons els criteris i els barems següents:

Primera fase. Valoració de mèrits

a) Treball desenvolupat

Es valora fins a un màxim de 45 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència i els coneixements
adquirits, especialment en l’exercici de funcions sem-
blants a les pròpies del lloc convocat, tenint en comp-
te el contingut tècnic i l’especialització dels llocs ocu-
pats en relació amb el que és objecte de convocatòria.

b) Cursos de formació i perfeccionament

Per l’assistència i aprofitament als cursos de formació
i de perfeccionament que tractin sobre matèries relaci-
onades amb funcions pròpies del lloc de treball que es
convoca, fins a 10 punts, en funció de llur utilitat

c) Antiguitat

L’antiguitat en serveis prestats, atenent els grups, el
nivell i les categories en que s’hagin prestat, es valora
fins a 5 punts, a raó de 0.5 punts per any complet de
serveis. Els serveis efectivament prestats en el Parla-
ment puntuen el doble que els prestats en altres admi-
nistracions.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Titulacions acadèmiques

Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin relle-
vants per al lloc de treball a proveir, es valoren fins a 5
punts, en funció dels coneixements requerits, la compe-
tència i l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

Segona fase. Entrevista

En l’entrevista es comprova i es valora la competència
i la capacitació, a partir dels mèrits establerts a la con-

vocatòria i al·legats pels aspirants, que siguin adequats
per a desenvolupar el lloc de treball convocat, i, en con-
seqüència, per a determinar la millor adequació al lloc
de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris
respecte als continguts funcionals del lloc objecte de
concurs i llurs propostes de millora .

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

7. Resolució del concurs

7.1. El concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant
que obtingui la millor valoració de la totalitat dels mè-
rits i les capacitats especificats a què es refereix la base
6 i comporta l’adscripció del funcionari o funcionària
al lloc de treball convocat amb caràcter definitiu.

7.2. L’empat en la puntuació global es desfà, si s’escau,
d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris se-
güents:

a) Si la situació d’empat es produeix entre dues perso-
nes en igualtat de condicions laborals, es dirimeix a
favor de la qui hagi obtingut la puntuació més alta en
la valoració dels mèrits establerts en la base 6.

b) Si persisteix l’empat, es dirimeix per la puntuació
més elevada, tenint en compte l’ordre dels apartats es-
tablerts a la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. La data de cessament en el lloc anterior s’ha
d’efectuar dins els tres dies hàbils a comptar de l’ende-
mà de la publicació de la resolució del concurs en el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

8.2. El termini per a incorporar-se a la nova destinació
és de dos dies hàbils comptadors a partir de la data de
cessament en el lloc anterior. Si aquesta resolució com-
porta el reingrés al servei actiu, el termini de presa de
possessió s’ha de comptar des de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta. Així mateix, per causes justificades per
necessitats del centre gestor d’origen, que el cap o la
cap del dit centre gestor ha de valorar en cada cas, es
pot concedir una prorroga màxima de vuit dies més.

8.3. El termini per a la presa de possessió en la nova
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament
de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc
anterior. Si aquesta resolució comporta el reingrés al
servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha de
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta.
Així mateix, per causes justificades per necessitats del
centre gestor, que el cap o la cap del dit centre gestor ha
de valorar en cada cas, es pot concedir una pròrroga
màxima de deu dies més.

9. Règim d’impugnacions

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via ad-
ministrativa, les persones interessades poden interposar
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parla-
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ment en el termini d’un mes a comptar de la publicació
o la notificació, o, directament, recurs contenciós admi-
nistratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la publicació o la notificació, de conformitat amb
la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica
d’avaluació que decideixin directament o indirectament
el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de
continuar el procés selectiu o produeixin indefensió o
perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les
persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació al tauler d’anun-
cis del Parlament.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2003

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Concurs-oposició lliure per a proveir
una plaça de bibliotecari/ària del Parla-
ment de Catalunya
Tram. 501-00021/06

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.01.2003

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 22 de
gener de 2003, d’acord amb la base 5.1 del concurs-
oposició, ha designat com a membre suplent del direc-
tor de Govern Interior, el director d’Estudis Parlamen-

taris. Així mateix, ha designat la cap del Departament
de Recursos Humans, com a secretària del tribunal.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2003

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Llista definitiva de persones admeses i
excloses
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.01.2003

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb el que estableix la base 4.3, es fa
públic l’acord de la Mesa del Parlament, del dia 22 de
gener de 2003 següent: aprovar i fer pública la llista de-
finitiva de persones admeses i excloses del concurs-opo-
sició lliure per a proveir una plaça de bibliotecari/ària del
Parlament de Catalunya (BOPC núm. 347, de 28 d’oc-
tubre de 2002), amb indicació de les persones candida-
tes admeses que estan exemptes o no de la realització de
la prova de llengua catalana, d’acord amb l’annex que
s’adjunta.

Contra l’acord de la Mesa es pot interposar recurs po-
testatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la  pu-
blicació o la notificació de l’acord, o directament recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà d’haver estat publicat o notificat, de confor-
mitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2003

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

ANNEX

LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

ASPIRANTS ADMESOS

DNI COGNOMS I NOM

77 785 798 Adell Duch, Ivet Admesa
37 290 300 Alberich Artal, Montserrat Admesa
39 738 386 Bartolí i Corbella, Montserrat Admesa
39 290 658 Casas Sala, Ramona Admesa
46 750 262 Clavero Montano, Raquel Admesa
78 076 514 Farrero Farrero, Sara Admesa
45 478 917 Giménez Fuentes, Mònica Admesa
45 486 463 Giralt Torres, Susana Admesa
35 021 226 Graupera Hidalgo, Joan Carles Admès
77 913 636 Jurado Brugat, Janina Admesa
38 461 281 Leida Salvador, Mònica Admesa
29 174 651 Ndemensogo Ginzo, Mònica Admesa
38 092 464 Núñez Fernández, Sandra Admesa
46 752 161 Oliveres Serrano, Marta Admesa
47 623 714 Reverté Reverté, Carmen Admesa
46 667 988 Ruiz Moreno, Esther Admesa
39 674 240 Serramià Cendra, Jordi Admès
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DNI COGNOMS I NOM

77 785 798 Adell Duch, Ivet Exempta
37 290 300 Alberich Artal, Montserrat Exempta
39 738 386 Bartolí i Corbella, Montserrat Exempta
39 290 658 Casas Sala, Ramona Exempta
46 750 262 Clavero Montano, Raquel Exempta
78 076 514 Farrero Farrero, Sara Exempta
45 478 917 Giménez Fuentes, Mònica Exempta
45 486 463 Giralt Torres, Susana Exempta
35 021 226 Graupera Hidalgo, Joan Carles Exempt
77 913 636 Jurado Brugat, Janina Exempta
38 461 281 Leida Salvador, Mònica Exempta
29 174 651 Ndemensogo Ginzo, Mònica Exempta
46 752 161 Oliveres Serrano, Marta Exempta
47 623 714 Reverté Reverté, Carmen Exempta
46 667 988 Ruiz Moreno, Esther Exempta
39 674 240 Serramià Cendra, Jordi Exempt

ASPIRANTS EXCLOSOS

DNI COGNOMS I NOM Motiu d’exclusió

38 504 695 Grau Moracho, Jordi Exclòs NT
44 189 717 Moya Cantera, Dúnia Exclosa NT

NT: No posseeix la titulació exigida
NA: No presenta Document Nacional d’Identitat

LLISTA D’ASPIRANTS ADMESOS EXEMPTS DE REALITZAR LA

PROVA DE LLENGUA CATALANA

DNI COGNOMS I NOM

38 092 464 Núñez Fernández, Sandra No exempta

LLISTA D’ASPIRANTS ADMESOS QUE HAN DE REALITZAR LA

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA
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Concurs-oposició lliure per a proveir
una plaça de periodista del Departa-
ment de Relacions Parlamentàries i de
Comunicació del Parlament de Catalu-
nya
Tram. 501-00022/06

Llista provisonal d’aspirants admesos i
exclosos i llista provisional d’aspirants
exempts de realitzar la prova de coneixe-
ments de llengua catalana

RESOLUCIÓ

de 16 de gener de 2003, per la qual s’aproven i es fan
públiques la llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos i la llista provisional d’aspirants exempts de
realitzar la prova de coneixements de llengua catalana
en la convocatòria del concurs-oposició lliure per a
proveir una plaça de periodista del Departament de
Relacions Parlamentàries i de Comunicació del Parla-
ment de Catalunya (núm. de registre de la convocatò-
ria 005)

Atès el que estableixen les bases reguladores de la con-
vocatòria del concurs-oposició lliure, per a proveir una
plaça de periodista del Departament de Relacions Par-
lamentàries i de Comunicació del Parlament de Catalu-
nya (núm. de registre de la convocatòria 005) aprova-
da per Acord de la Mesa del Parlament en la sessió del
12 de novembre de 2002 (BOPC núm. 368, de 10 de
desembre de 2002 i DOGC núm. 3778, de 10 de de-
sembre de 2002);

RESOLC:

ARTICLE 1

Aprovar i fer pública la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos, amb indicació dels motius d’exclu-
sió, i la llista provisional d’aspirants exempts de realit-
zar la prova de coneixements de llengua catalana, dels
que han presentat sol·licitud per participar en la convo-
catòria del concurs-oposició lliure per a proveir una
plaça de periodista del Departament de Relacions Par-
lamentàries i de Comunicació del Parlament de Catalu-
nya (núm. de registre de la convocatòria 005)

ARTICLE 2

Els aspirants disposen d’un termini de deu dies comp-
tats de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució
al BOPC per formular les reclamacions que creguin
oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’ha-
gin pogut produir, o per adjuntar la documentació que
es requereix a la base 3.1 de la convocatòria, les quals
es presentaran, juntament amb una fotocòpia de la sol·-
licitud de participació en la convocatòria, en el Regis-
tre d’Oficialia Major del Parlament de Catalunya.

En cas que els aspirants exclosos no esmenin dins el
termini indicat els defectes a ells imputables, o no ad-
juntin la documentació preceptiva que n’hagi motivat

l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de la seva sol·-
licitud.

ARTICLE 3

La publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya, substitueix la notificació
als interessats, de conformitat amb el que disposa l’ar-
ticle 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener.

ARTICLE 4

D’acord amb el que disposa la base 4.3 de la convoca-
tòria, la Mesa, aprovarà i farà públiques la llista defini-
tiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria
i la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar la
prova de coneixements de llengua catalana.

Contra aquesta resolució, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la data de la seva publicació de conformitat amb
l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la llei
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 16 de gener de 2003

Xavier Muro i Bas
Director de Govern Interior

LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

ASPIRANTS ADMESOS

DNI COGNOMS I NOM

52 736 700 Vilalta Rodrigo, Vicenç
18 438 211 Aparicio Alvaro, Ana Maria
40 883 597 Gutierrez Royo, Maria Magdalena
40 973 148 Lopez Chaves, Francisco Manuel
39 677 685 Escudé Pont, Josep
43 742 467 Herruzo Fonayet, Concepción
43 629 209 Sola Salvatella, Helena

ASPIRANTS EXCLOSOS

Motiu
DNI COGNOMS I NOM d’exclusió

40 327 419 Doñate Prat, Manel NT
44 024 790 Vidal Villoria, Xavier Ferran NT
38 151 512 Soria Cabré, Alexandre NT

NT: No reunir el requisit de titulació exigit a la base 2.1.c
de la convocatòria del procés selectiu convocada per
Acord de la Mesa del Parlament de 12.11.2002 (DOGC
3778 de 10.12.2002)
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LLISTA D’ASPIRANTS ADMESOS EXEMPTS DE REALITZAR LA

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

DNI COGNOMS I NOM

43 629 209 Sola Salvatella, Helena

Nomenament de la senyora Aurora Gó-
mez Martínez com a interina de l’esca-
la d’administrador/a del cos d’adminis-
tradors parlamentaris del Parlament de
Catalunya

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 22 de
gener de 2003, ha acordat nomenar la senyora Aurora
Gómez Martínez interina de l’escala general d’adminis-
trador/a del cos d’administradors parlamentaris del Par-
lament de Catalunya i adscriure-la provisionalment a un
lloc de secretari/ària de la Direcció d’Estudis Parlamen-
taris, amb efectes del dia 15 de gener de 2002 i fins a la
reincorporació del senyor Joan Mateu i Vilaseca, interí
en substitució del senyor Lluís Giberga i Serrat, actual-
ment ambdós de baixa per incapacitat transitòria.

Contra l’acord de nomenament de la Mesa es pot inter-
posar recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la pu-
blicació o la notificació de l’acord, o directament recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà d’haver estat publicat o notificat, de confor-
mitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2003

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Nomenament interí d’un assessor lin-
güístic del Parlament de Catalunya

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 22 de
gener de 2003, ha acordat nomenar interí del cos de
lingüistes del Parlament de Catalunya, el senyor Joan
Ramon Fibla i Sancho, per a ocupar temporalment la
vacant d’un lloc de treball d’assessor lingüístic, produ-
ïda per la declaració de situació d’excedència voluntà-
ria del senyor Enric Tudó i Rialp.

Contra l’acord de nomenament de la Mesa es pot inter-
posar recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la pu-
blicació o la notificació de l’acord, o directament recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà d’haver estat publicat o notificat, de conformitat
amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2003

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

4.90.15 CONTRACTACIÓ

Concurs per a la contractació d’asse-
gurances de vida i complementàries

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de
gener de 2003, vist l’informe de l’oïdor de comptes i
l’acta de la mesa de contractació del dia 30 de desem-
bre de 2002, ha acordat declarar desert el concurs per
a la contractació d’assegurances de vida i complemen-
taris convocat mitjançant anunci en el BOPC de 10 de
desembre i en el DOGC d’11 de desembre de 2002.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2003

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major




