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no està necessàriament vinculada a una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso-
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper
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ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de creació de llars d’infants de
qualitat
Tram. 202-00138/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 27, 30.06.2004, DSPC-P 18

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de juny
de 2004, ha debatut el Dictamen de la Comissió de
Política Cultural referent a la Proposició de llei sobre
l’educació dels infants de zero a tres anys (tram. 202-
00138/06) i les esmenes reservades pels grups parla-
mentaris.

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, i d’acord amb els articles 103.3 i 108 del Regla-
ment del Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya
següent:

LLEI DE CREACIÓ DE LLARS D’INFANTS DE QUALITAT

TRAM. 202-00138/06

PREÀMBUL

A Catalunya es fa cada dia més evident la necessitat de
garantir els drets dels infants entre els zero i els tres
anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les no-
ves realitats socials.

Els infants de zero a tres anys tenen drets socials, entre
els quals el dret a l’educació, un dret que el Govern ha
de garantir d’acord amb els principis establerts per la
Convenció dels drets de l’infant i la legislació vigent en
aquesta matèria, especialment la Llei 18/2003, del 4 de
juliol, de suport a les famílies, que en els apartats 1 i 2
de l’article 33 estableix la promoció de places d’educa-
ció infantil de primer cicle. L’educació, l’han de com-
partir bàsicament la família i la llar d’infants. Perquè
tothom qui vulgui pugui exercir efectivament aquest
dret universal, cal que la xarxa pública posi a l’abast de
tota la població el primer cicle de l’educació infantil en
condicions de qualitat.

Les famílies actuals necessiten cada cop més compar-
tir l’educació dels infants amb una llar d’infants que els
permeti fer compatibles les responsabilitats laborals o
socials amb les familiars. Per això, el poble català, exer-
cint el seu dret a la iniciativa legislativa popular, va re-
clamar que se satisfessin uns requisits mínims, de qua-
litat i de respecte absolut dels drets de l’infant, que el
Parlament avui vol garantir.

Les societats modernes, com la catalana, han canviat
d’una manera accelerada i exigeixen respostes, estruc-
tures i compromisos nous, que cal que es facin realitat
per a contribuir a reequilibrar les relacions en la manera
de viure.

La més alta organització mundial sobre la infància, el
Fons Internacional de les Nacions Unides per a l’Aju-
da Urgent als Infants (Unicef) proclama que «les deci-
sions que es prenen i les activitats que es realitzen en
nom dels infants durant aquest període fonamental in-
flueixen no solament en la manera com els infants es
desenvolupen sinó també en la manera com els països
progressen».

L’elaboració d’un mapa escolar de centres de zero a
tres anys amb la participació dels agents implicats (ad-
ministració educativa, administració local, mares i pa-
res, mestres i educadors, sindicats i moviments de re-
novació pedagògica) ha de permetre planificar una
oferta flexible i una xarxa diversificada que respongui
plenament a les necessitats i als tipus d’activitat de cada
unitat territorial. En el marc d’aquesta planificació
s’hauria de situar el reconeixement de la funció social
que algunes llars d’infants compleixen.

En aquest sentit, aquesta Llei, fruit de la preocupació i
el compromís actiu de la societat catalana per l’educa-
ció dels infants, pretén ésser un primer pas cap a una
oferta pública ajustada a la demanda real i pretén res-
pondre a una reclamació generalitzada. La iniciativa
legislativa popular que n’ha estat l’origen ha seguit un
llarg camí des de les primeres mobilitzacions i campa-
nyes dels seus promotors, a la primavera del 2002, fins
a la seva presentació al Parlament en la sisena legisla-
tura, el 30 de desembre de 2002, i la seva definitiva
aprovació com a llei en la setena, com a mostra inequí-
voca de la voluntat permanent de la cambra d’atendre
les legítimes reivindicacions del poble català.

ARTICLE 1

Les llars d’infants de la Generalitat i les de les adminis-
tracions locals constitueixen la xarxa de llars d’infants
de titularitat pública de Catalunya. El Govern, en coor-
dinació i col·laboració amb els ajuntaments, ha d’impul-
sar el desenvolupament de la dita xarxa amb la finali-
tat d’assegurar una oferta suficient per a la població
menor de tres anys que sol·liciti una plaça en qualsevol
lloc del territori de Catalunya.

ARTICLE 2

El Govern ha de garantir que al final del període 2004-
2008 la xarxa de llars d’infants de titularitat pública de
Catalunya inclogui un mínim de trenta mil places de
nova creació i que aquestes es mantinguin en el futur.
En la creació de places, el Govern ha de prioritzar les
zones socialment desfavorides, ha de respectar l’equi-
libri territorial i ha de tenir en compte les fluctuacions
de la demanda.

ARTICLE 3

El Govern, per mitjà del departament competent en
matèria d’educació i amb la participació dels ajunta-
ments i dels diferents sectors educatius, ha d’elaborar
el mapa de llars d’infants de Catalunya en el termini de

1.01.01.
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1.10. RESOLUCIONS

Resolució 91/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el retorn de la documen-
tació espoliada pel règim franquista i
dipositada actualment a l’Arxiu Gene-
ral de la Guerra Civil Espanyola, a
Salamanca
Tram. 250-00088/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 14, 22.06.2004, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 22 de juny de 2004, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre el retorn de la documentació
espoliada pel règim franquista i dipositada actualment
a l’Arxiu de Salamanca, abans del mes de juliol del
2005 (tram. 250-00088/07), presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, i l’esmena presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 4877).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer les actuacions pertinents davant el Govern de
l’Estat per tal que aquest retorni, abans del final d’aques-
ta legislatura, als seus legítims propietaris, entre els
quals la Generalitat de Catalunya, la documentació es-
poliada pel règim franquista i que actualment està dipo-
sitada a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola,
a Salamanca.

b) Donar suport a la proposta de creació a Salamanca
del Centre de Documentació sobre la Segona Repú-
blica, la Guerra Civil i el Franquisme a partir de l’ac-
tual Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, mit-
jançant l’impuls d’una política de captació de fons i
d’informació en suport físic o digital amb vista a po-
tenciar-ne el caràcter de centre de tractament i recerca
especialitzat.

c) Manifestar la disponibilitat de lliurar al centre a què
fa referència la lletra b una còpia digitalitzada dels fons
retornats a Catalunya i afavorir el lliurament de còpies
digitals d’altres fons documentals custodiats a Catalu-
nya relacionats amb la Segona República, la Guerra
Civil i el Franquisme.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2004

La secretària La presidenta de la Comissió
Maria Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Aquest mapa ha d’incloure les places existents en les
llars d’infants integrades en la xarxa de llars d’infants
de titularitat pública de Catalunya i en les llars d’in-
fants d’iniciativa social i privada. Així mateix, ha
d’incloure la previsió de noves places de titularitat pú-
blica.

ARTICLE 4

Per mitjà del departament competent en matèria d’edu-
cació, el Govern ha de garantir el caràcter educatiu, la
qualitat i els requisits mínims que han de complir els
diversos models de llars d’infants que la realitat catala-
na exigeix, i ha de considerar aquestes com una part del
sistema educatiu.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

El Govern ha de dotar les partides pressupostàries ne-
cessàries en els pressupostos de la Generalitat a fi
d’acomplir, en els terminis establerts, el que disposa
aquesta Llei.

SEGONA

S’autoritza el Govern a dictar les normes necessàries
per a desplegar aquesta Llei.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2004

La secretària quarta El president del Parlament
Bet Font i Montanyà Ernest Benach i Pascual

1.10.
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Resolució 92/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la inclusió d’una pàgina
sobre la pluralitat lingüística en el web
del ministeri responsable de l’àmbit de
la cultura
Tram. 250-00093/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 14, 22.06.2004, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 22 de juny de 2004, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la creació d’una pàgina en el web
del Ministeri d’Educació i Cultura que reflecteixi la
pluralitat lingüística de l’Estat espanyol (tram. 250-
00093/07), presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
actuacions pertinents davant el Govern de l’Estat per tal
que, en el període de temps més breu possible, en el
web del ministeri sobre el qual recaigui la responsabi-
litat de l’àmbit de la cultura, s’hi inclogui una pàgina
dedicada a la pluralitat lingüística, en la qual es facin
explícites les llengües oficials a l’Estat –el castellà, el
català, el gallec i el basc–, i també les llengües protegi-
des pels estatuts corresponents –aranès, aragonès i ba-
ble o asturià.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2004

La secretària La presidenta de la Comissió
Maria Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

Resolució 93/VII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les mesures per a garan-
tir la pervivència del dialecte pallarès
Tram. 250-00096/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 14, 22.06.2004, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 22 de juny de 2004, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre les mesures per a garantir la
pervivència de la variant dialectal del Pallars (tram.
250-00096/07), presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, i l’esmena presentada pel Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa (reg. 5283).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Intensificar el suport als treballs de recerca –tesines,
tesis doctorals, projecte Montsec Sud, entre d’altres– i
a la tasca que des de fa uns anys duen a terme el Depar-
tament de Filologia Catalana i Comunicació i l’Ofici-
na d’Estudis de Llengua i Literatura de Ponent i del
Pirineu, de la Universitat de Lleida, amb la col·labora-
ció de diversos ajuntaments pallaresos, per tal que els
estudis i les accions per la pervivència del dialecte pa-
llarès tinguin les màximes garanties acadèmiques i ci-
entífiques.

b) Donar suport als diversos ens educatius que depenen
del Govern i que actuen en l’àmbit territorial d’ambdós
Pallars perquè elaborin materials didàctics de lecto-
escriptura que tinguin en compte els aspectes fonètics,
morfosintàctics i lèxics del pallarès.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2004

La secretària La presidenta de la Comissió
Maria Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

1.10.
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Resolució 94/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’avaluació de les ne-
cessitats d’atenció de les persones
grans amb dependència de la comarca
del Vallès Occidental
Tram. 250-00113/07

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 11, 22.06.2004, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
22 de juny de 2004, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre la construcció d’una residència públi-
ca per a gent gran a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occi-
dental) (tram. 250-00113/07), presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg.
6190).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a avaluar,
en el marc del IV Pla d’acció social, les necessitats
d’atenció de les persones grans amb dependència de la
comarca del Vallès Occidental, amb vista a l’elabora-
ció d’un pla territorialitzat d’inversions per als anys
2004-2014, en què s’estudiï la viabilitat de la construc-
ció d’una residència per a gent gran a Sant Cugat del
Vallès.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2004

El secretari La presidenta de la Comissió
Esteve Vilanova i Vilà Carme Capdevila i Palau

Resolució 97/VII del Parlament de Ca-
talunya, per la qual s’elegeix una terna
de juristes per a proveir una plaça de
magistrat de la Sala Civil i de la Sala
Penal del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya
Tram. 284-00007/07

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 27, 30.06.2004, DSPC-P 18

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de juny
de 2004, d’acord amb el que disposa l’article 330.4 de
la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del poder ju-
dicial, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya elegeix la terna de juristes
per a proveir una plaça de magistrat de la Sala Civil i de
la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya formada per la senyora Esther Capella i Farré, el
senyor Josep Maria Gasch i Riudor i el senyor Carlos
Ramos Rubio.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2004

La secretària quarta El president del Parlament
Bet Font i Montanyà Ernest Benach i Pascual

Resolució 98/VII del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designa un vo-
cal del Consell Assessor de l’Institut
Català de Finances
Tram. 284-00018/07

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 27, 30.06.2004, DSPC-P 18

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de juny
de 2004, d’acord amb l’article 26 del Decret legislatiu
4/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa el senyor Pedro
Lecuona Ortúzar vocal del Consell Assessor de l’Insti-
tut Català de Finances.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2004

La secretària primera El president del Parlament
Anna Miranda i Torres Ernest Benach i Pascual

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la participació ciutadana
Tram. 300-00246/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 27, tinguda el dia 30.06.2004
(DSPC-P 18).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política educativa
Tram. 300-00253/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 27, tinguda el dia 30.06.2004
(DSPC-P 18).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’infraestructures
Tram. 300-00504/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 27, tinguda el dia 30.06.2004
(DSPC-P 18).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques del Departament de Ben-
estar i Família
Tram. 300-00551/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 27, tinguda el dia 30.06.2004
(DSPC-P 18).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el personal del sistema sanitari
Tram. 300-00581/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 27, tinguda el dia 30.06.2004
(DSPC-P 18).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’acció de govern
Tram. 300-00654/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 27, tinguda el dia 30.06.2004
(DSPC-P 18).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
educació
Tram. 300-00655/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 27, tinguda el dia 30.06.2004
(DSPC-P 18).

1.20.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les relacions
amb les diputacions de l’àmbit territo-
rial de Catalunya
Tram. 302-00051/07

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 27,
tinguda el dia 30.06.2004 (DSPC-P 18).

2.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques del Departament de Go-
vernació i Administracions Públiques
Tram. 300-00548/07

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 27, tinguda el dia
30.06.2004 (DSPC-P 18).

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 fiscals i
administratives
Tram. 200-00003/07

Esmenes a la totalitat presentades
Reg. 7544 i 7548 / Admissió a tràmit: Mesa de la
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost,
22.06.2004

ESMENES A LA TOTALITAT DE RETORN

DEL PROJECTE DE LLEI

1
ESMENA NÚM. 1
A la totalitat
G. P. del Partit Popular de Catalunya

«A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.»

2
ESMENA NÚM. 2
A la totalitat
G. P. de Convergència i Unió

«A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.»

2.15.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre un pla per
a incentivar la instal·lació d’infraestruc-
tures comunes de telecomunicacions
als edificis construïts abans del de-
sembre del 1998
Tram. 250-00138/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 30.06.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 6612)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Constituir un grup d’experts, sota coordinació par-
lamentària, en el que estiguin representats els Col·legis
d’Enginyers de Telecomunicacions, la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, operadors de telecomunicaci-
ons, arquitectes, aparelladors i instal·ladors de teleco-
municacions que, en un termini de sis mesos estudiïn
alternatives tècniques i arquitectòniques que simplifi-
quin, abarateixin i adeqüin a l’estat actual de la tecno-
logia la implantació de les infrastructures comunes de
telecomunicacions en edificis anteriors al 1998.

2. En base a les recomanacions del grup d’experts es-
mentat en l’apartat anterior, proposar les modificaci-
ons oportunes en la legislació vigent d’infrastructures
comunes de telecomunicacions.

3. Elaborar, durant l’any 2004, un Pla ICT RENOVE
que estableixi les mesures oportunes per tal d’estimu-
lar i incentivar que els edificis la construcció dels quals
s’hagi acabat amb anterioritat a desembre de 1998
adoptin les mesures necessàries per tal d’implantar una
infrastructura comuna de telecomunicacions.

L’esmentat Pla ha de preveure les següents mesures:

a) La signatura de convenis amb gremis d’instal·ladors
de telecomunicacions, col·legis professionals, adminis-
tradors de finques, operadors de telecomunicacions,
fabricants d’equips electrònics de telecomunicacions, i
d’altres sectors afectats directament o indirecta en
l’execució del Pla.

b) L’establiment de línies d’ajuts per a facilitar el finan-
çament de les obres i instal·lacions necessàries, acords
amb entitats financeres per finançar a baix cost i a
llarg termini aquestes obres i acords que permetin com-
partir costos entre comunitats de propietaris, operado-
res i administració pública.

c) L’establiment de sistemes d’informació i assessora-
ment, tant legals com tècnics, incloent-hi campanyes
informatives i de difusió entre administradors de fin-
ques, administració local, instal·ladors, etc.

d) La regulació de l’obligatorietat de les operadores a
utilitzar les noves ICT i establiment d’un mecanisme
compensatori entre operadores que treballen en un
mateix territori per co-finançar les ICT en base a cri-
teris de penetració en el mercat, retribució pels serveis,
ús proporcional dels recursos de la ICT, etc.

e) Incentius per les comunitats que implantin les noves
ICT.

f) Qualsevol altra mesura que es consideri convenient
per assolir els objectius esmentats.

4. Presentar el Pla ICT RENOVE davant la Comissió
corresponent de la Cambra abans de finalitzar el mes de
febrer de 2005.

5. Dotar amb càrrec al pressupost de la Generalitat per
a l’any 2005 el Pla ICT RENOVE, en especial pel que
fa a la determinació de la línia d’ajuts a que es refereix
l’apartat 3 lletra b).»

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració d’un distintiu de caràcter autonò-
mic en les plaques de les matrícules
dels vehicles
Tram. 250-00157/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la COAG, 28.06.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 7760)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

APARTAT 1

«[…] per la qual es modifica l’Annex XVIII del Regla-
ment General […]»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de l’accés directe a Casserres
(Berguedà) en la modificació del tra-
çat de l’autovia C-16 entre Puig-reig i
Gironella
Tram. 250-00164/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 30.06.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI,
EL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 7716)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (1),
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (1) i G. P. Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a buscar
el màxim consens territorial per tal de definir el millor
accés des de la C-16 a Casserres.»

Proposició no de llei sobre la substi-
tució de la senyalització «Ruïnes d’Em-
púries» per «Parc arqueològic d’Empú-
ries» a la carretera comarcal GI-623, al
terme municipal de l’Escala (Alt Em-
pordà)
Tram. 250-00168/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 30.06.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI,
EL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 7714)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (1),
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (1) i G. P. Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Estudiar la denominació més adient per al conjunt
arqueològic d’Empúries.

2. Implantar els canvis de la senyalització d’orientació
existent a totes les carreteres de l’entorn d’Empúries,
d’acord amb l’estudi anterior.»

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un projecte de llei de creació
del col·legi professional del taxi
Tram. 250-00180/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 29.06.2004

ESMENES PRESENTADES PEL

G. P. SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI,
PEL G. P. D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

I PEL G. P. D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 7717)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya,
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa (1)

«1. Elaborar i aprovar el projecte de Decret de regula-
ció de la composició i el funcionament del Consell
Català del taxi.»

APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya,
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa (2)

«De tot el text de l’apartat 2.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de nous accessos de l’autopis-
ta AP-7 al terme municipal de Montme-
ló (Vallès Oriental)
Tram. 250-00204/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 30.06.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI,
EL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 7713)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (1),
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (1) i G. P. Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incloure la construcció d’un nou accés a
l’AP-7 al terme municipal de Montmeló, en el docu-
ment que elaborarà la Conselleria de Política Territo-
rial i Obres Públiques per a presentar al Grup de Tre-
ball de reordenació dels peatges.»

Proposició no de llei sobre l’ampliació
i la millora de la línia d’autobusos en-
tre el municipi de Sant Feliu de Codi-
nes i els municipis de Granollers (Va-
llès Oriental) i de Barcelona
Tram. 250-00232/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 7670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Jordi Turull i Negre,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
fent us del que disposen els articles 134 i 135 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Proposició
no de Llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’ajuntament de Sant Feliu de Codines d’ençà l’any
2002 ha insistit davant l’Autoritat de Transport Metro-
polità (ATM) i el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, sobre la necessitat de millorar i am-
pliar la línia Sant Feliu - Granollers i reforçar la línia

Barcelona - Sant Feliu. Són molts els motius que ho
exigeixen, en especial el nombre considerable de per-
sones que treballen fora del municipi i els molts serveis
de Granollers dels que en depenen les ciutadanes i els
ciutadans de Sant Feliu de Codines, sumat això a la
manca d’alternatives pel que fa al desplaçament en
transport públic.

Després d’aquestes gestions, l’anterior govern de la
Generalitat, sensible a aquestes demandes estava nego-
ciant amb l’ATM i amb l’empresa concessionària un
pla de millora que inclou totes aquestes peticions. Ara
amb el canvi de govern sembla ser que aquest tema ha
quedat aturat.

Per aquest motiu el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a negociar amb l’empresa concessionària la millora i
l’ampliació de la línia d’autobusos que realitza els des-
plaçament entre el municipi de Sant Feliu de Codines
i els municipis de Granollers i Barcelona d’acord amb
les propostes que en aquest sentit ha fet l’ajuntament de
Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental).»

Palau del Parlament, 14 de juny de 2004

Felip Puig i Godes Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la cruïlla de
les carreteres A-2 i GI-600, al municipi
de Tordera (Maresme)
Tram. 250-00233/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 7671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, Ramon Camp i Batalla i Josep
Rull i Andreu, Diputats del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CRUÏLLA ENTRE LA

N-II I LA GI-600 AL SEU PAS PEL MUNICIPI DE TORDERA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de fa mesos, la cruïlla entre la carretera N-II i la
carretera GI-600, situada just al costat del riu Tordera,
dins el terme municipal de la població d’aquest nom i
coneguda popularment com a «Cruïlla de Can Bar-
trolí», registra importants retencions de trànsit, provo-
cades per l’acumulació dels vehicles que provenen de
l’autopista del Maresme direcció Girona i els que s’hi
dirigeixen, i també pels que van i vénen de la zona

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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turística de la Costa Brava i els que entren i surten de
Tordera.

El Govern de l’Estat té pendent des de fa mesos l’adju-
dicació de l’obra d’una rotonda en aquest punt, que
sens dubte significaria una important millora.

De moment, la regulació del trànsit es realitza mitjan-
çant el funcionament d’un sistema de semàfors que
resta inalterable en la seva cadència sigui quina sigui la
intensitat del trànsit, fet que en moltes ocasions no dóna
resposta a la problemàtica que s’hi planteja, atesa la
variabilitat dels fluxos de vehicles que s’hi acumulen.
Aquesta situació, es podria si més no pal·liar si el tràn-
sit fos regulat pels agents dels Mossos d’esquadra, res-
ponsables del trànsit en aquesta demarcació, donant pas
alternatiu en funció de les respectives intensitats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Agilitar les gestions per a fer possible que el Govern
de l’Estat realitzi les obres de la rotonda prevista a la
cruïlla entre la carretera N-II i la GI-600 al seu pas pel
municipi de Tordera, ateses les importants retencions
de trànsit que s’hi ocasionen i les dificultats de tota
mena que aquest fet provoca als usuaris.

b) Regular el trànsit, mentre aquesta obra no es realit-
zi, amb la presència del Mossos d’Esquadra, especial-
ment de cara a aquest estiu del 2004 i sobretot durant
els caps de setmana, quan es produeixen les retencions
més importants.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2004

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Ramon
Camp i Batalla, diputat del G. P. de CiU; Josep Rull i
Andreu, diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de la viabilitat de reservar
un vint-i-cinc per cent de les licitacions
dutes a terme per l’Administració de la
Generalitat i els organismes i les em-
preses públiques que en depenen a
favor de les petites i les mitjanes em-
preses
Tram. 250-00234/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 7678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Belén Pajares i Ribas i Àngels Olano Garcia Diputades
del Grup del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb

el que disposen els articles 134 i 135 del Reglament de
la Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Administració de la Generalitat assumeix una part
molt important de la contractació que duen a terme el
conjunt de les Administracions públiques a Catalunya,
superant amb escreix a les Administracions Locals i a
l’Administració General de l’Estat en alguns àmbits
concrets de la contractació (ensenyament o sanitat són
dos exemples). Això és fruit de la major assumpció de
competències per part de la Generalitat de Catalunya i
de l’esforç inversor que, en diferents àmbits d’interven-
ció administrativa, du a terme l’Administració Autonò-
mica.

Ara bé, en aquest context fortament positiu és veritat
que, des de la vessant dels contractistes, el percentatge
global de licitadors de petita i mitjana dimensió que
tenen accés a un contracte administratiu amb la Gene-
ralitat de Catalunya és molt reduït. I no ens referim
només a l’àmbit de les obres públiques, on els grans
grups constructors se’n duen la majoria de les contrac-
tacions que licita la Generalitat, sinó també en altres
àmbits d’actuació administrativa com pugui ser el medi
ambient (depuradores), la cultura, les telecomunicaci-
ons o l’encàrrec d’estudis i anàlisis de diferent natura-
lesa.

És per això que el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya considera convenient que es doni la
possibilitat a les petites i mitjanes empreses d’accedir
a les contractacions de la Generalitat atès que aquestes
constitueixen l’eix de la nostra estructura productiva i
donen treball a un percentatge elevat de ciutadanes
i ciutadans catalans.

A més, en aquest context el Conseller d’Economia i
Finances va assumir el compromís exprés d’estudiar la
possibilitat que es reservés un percentatge del voltant
d’un 25 per cent de les licitacions que es duen a terme
per la Generalitat a les petites i mitjanes empreses ca-
talanes, mesura que aquest Grup parlamentari vol im-
pulsar de forma decidida.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
elaborar, en el termini màxim de sis mesos, un estudi
exhaustiu sobre la viabilitat que es reservi un 25 per
cent de les licitacions que es duen a terme a l’Adminis-
tració de la Generalitat, els seus organismes i empreses
públiques dependents, a favor de les petites i mitjanes
empreses de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2004

Francesc Vendrell i Bayona, Belén Pajares i Ribas,
Àngels Olano Garcia

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei dels fons per a l’homogeneïtzació,
el rescat selectiu i la subvenció de pe-
atges
Tram. 270-00003/07

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en consi-
deració, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 30.06.2004
(DSPC-P 18).

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les relacions
amb les diputacions de l’àmbit territo-
rial de Catalunya
Tram. 302-00051/07

Esmenes presentades
Reg. 7880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, sessió del 30.06.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 7880)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya d’acord amb
allò que preveu l’article 130 del Reglament de la Cam-
bra presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació sobre les relacions amb les
diputacions de l’àmbit territorial de Catalunya (NT.
302-00051/07).

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ DE TOT EL TEXT DE LA MOCIÓ:

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport
als acords assolits entre la Diputació de Barcelona i la

Generalitat de Catalunya, que permeten incrementar
els recursos de la Generalitat destinats a polítiques de
recolzament als municipis al mateix temps que reconei-
xen a la Diputació la seva autonomia financera i pres-
supostària així com la seva capacitat de portar a ter-
me polítiques efectives de suport als municipis.

2. El Parlament de Catalunya valora positivament que
la Generalitat i la Diputació hagin acordat desistir dels
litigis que mantenen relacionats amb les actuacions de
cooperació inversora en obres i serveis municipals.

3. El Parlament de Catalunya reconeix la plena legiti-
mitat de les diputacions provincials per portar a terme
polítiques de cooperació, d’acord amb les previsions
establertes a l’article 36 de la Llei de bases de règim
local en la redacció donada per la Llei 57/2003.

4. El Parlament de Catalunya aposta per un nou marc
financer pels ens locals que garanteixi la continuïtat en
les diputacions provincials o en els òrgans de règim
local que les puguin substituir de les aportacions que
les diputacions provincials reben com a participació en
els tributs de l’Estat.

5. El Parlament de Catalunya insta a que les aportaci-
ons fetes per la Diputació de Barcelona al PUOSC si-
guin afegides a les quantitats que actualment dedica la
Generalitat de Catalunya, sense que aquestes noves
aportacions serveixin permetre a la Generalitat reduir
les aportacions amb recursos propis al PUOSC.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2004

Francesc Vendrell i Bayona

3.10.65.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Renúncia del Sr. Ramon Carrera i Co-
mes a la condició de membre del Con-
sell Social de la Universitat de Girona

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

Faig avinent que en data 23 de juny de 2004 el senyor
Ramon Carrera i Comes va renunciar a la condició de
membre del Consell Social de la Universitat de Girona,
càrrec per al qual havia estat elegit pel Parlament en la
sessió plenària tinguda el dia 18 de febrer de 2004,
d’acord amb els articles 81 i 82 i la disposició transitò-
ria primera de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’univer-
sitats de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2004

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/07

Accés al ple exercici de la condició de
parlamentari

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 30
de juny de 2004, atès que el diputat proclamat electe,
Sr. Antoni Comín i Oliveres, ha complert els requisits
que estableix l’article 4.1 del Reglament (credencial
–reg. 7831–, acatament de la Constitució i de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya –reg. 7876–, declaració
d’incompatibilitats –reg. 7877–), la Mesa ha constatat
i manifestat que el senyor Antoni Comín i Oliveres ha
accedit al ple exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2004

La secretària primera El president del Parlament
Anna Miranda i Torres Ernest Benach i Pascual

Composició del Grup Parlamentari
Socialistes de Catalunya - Ciutadans
pel Canvi
Tram. 399-00002/07

Adscripció de diputats del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 7878 / Coneixement: Mesa del Parlament,
30.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

El diputat Sr. Antoni Comín i Oliveres, a l’efecte del
que disposa l’article 21.2 del Reglament del Parlament
de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

I perquè així consti ho signa

al Palau del Parlament, el dia 23 de juny de 2004

Antoni Comín i Oliveres
Vist i plau
Miquel Iceta i Llorens
El portaveu del Grup Parlamentari

Composició de la Comissió d’Estudi
del Procés de Mundialització de l’Eco-
nomia i de les Repercussions en les
Relacions Internacionals
Tram. 406-00002/07

Designació d’especialistes

COMISSIÓ D’ESTUDI DEL PROCÉS DE MUNDIALITZACIÓ DE

L’ECONOMIA I DE LES REPERCUSSIONS EN LES RELACIONS

INTERNACIONALS

El dia 21 de maig de 2004 s’ha reunit la Comissió d’Es-
tudi del Procés de Mundialització de l’Economia i de
les Repercussions en les Relacions Internacionals i,
d’acord amb l’article 49.2 del Reglament del Parla-
ment, han estat incorporats, en qualitat d’especialistes
en la matèria objecte d’estudi de la Comissió, els se-
nyors:

Josep Ribera i Pinyol
Director de la Fundació CIDOB

Ramon Torrent Macau
Director de l’Observatori de la Globalització, de la
Universitat de Barcelona

Palau del Parlament, 21 de maig de 2004

El secretari El president de la Comissió
Carles Bonet i Revés Oriol Pujol i Ferrusola

4.40.

4. INFORMACIÓ
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4.52. INTERVENCIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT

Sessió informativa de la Comissió d’Or-
ganització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local amb el president
de la Generalitat per a informar sobre
els criteris d’actuació i orientació del
Govern després d’haver transcorregut
sis mesos de la seva constitució
Tram. 350-00002/07

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 8 de la Co-
missió d’Organització i Administració de la Generali-
tat i Govern Local, del 28.06.2004 (DSPC-C 75).

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del rector
de la Universitat Oberta de Catalunya
davant la Comissió per a la Societat de
la Informació perquè informi sobre les
línies de futur d’aquesta universitat
Tram. 356-00154/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Joan Carrera i Pedrol, Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió; Sra. Teresa Serra i Ma-
jem, Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi; Sra. Pilar Dellunde i Clavé, Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya; Sr. Santiago
Rodríguez i Serra, Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya; Sr. Lluís Postigo i Garcia, Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa (reg. 7740).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió Permanent de
Legislatura per a la Societat de la Informació, sessió del
28.06.2004.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de les empreses que desen-
volupen la telefonia de tercera genera-
ció (UMTS) davant la Comissió per a la
Societat de la Informació perquè infor-
min de llurs plans de desplegament
d’aquesta tecnologia a Catalunya
Tram. 356-00155/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Joan Carrera i Pedrol, Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió; Sra. Teresa Serra i Ma-
jem, Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi; Sra. Pilar Dellunde i Clavé, Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya; Sr. Santiago
Rodríguez i Serra, Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya; Sr. Lluís Postigo i Garcia, Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa (reg. 7741).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió Permanent de
Legislatura per a la Societat de la Informació, sessió del
28.06.2004.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local amb el pre-
sident de la Generalitat per a informar
sobre els plans d’actuació del Govern
pel que fa a les competències que han
estat assumides pel Departament de la
Presidència amb motiu del cessament
del conseller en cap
Tram. 355-00037/07

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 8 de la Co-
missió d’Organització i Administració de la Generali-
tat i Govern Local, del 28.06.2004 (DSPC-C 75).

4.52.

4. INFORMACIÓ
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4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants del
sindicat Unió de Pagesos davant la
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca perquè informin sobre el proble-
ma i el tractament de les dejeccions
ramaderes
Tram. 357-00032/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 29.06.2004
(DSPC-C 76).

Compareixença del responsable de la
branca de l’oli de la Federació de Coo-
peratives Agràries de Catalunya da-
vant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca perquè informi sobre la
situació actual del sector oliverer amb
relació al Pla de recuperació del po-
tencial productiu de les oliveres afec-
tades per les glaçades del desembre
del 2001
Tram. 357-00034/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 29.06.2004
(DSPC-C 76).

Compareixença dels responsables de
la branca de l’oli de la Unió de Page-
sos de Catalunya davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per-
què informin sobre la situació actual
del sector oliverer amb relació al Pla
de recuperació del potencial produc-
tiu de les oliveres afectades per les
glaçades del desembre del 2001
Tram. 357-00035/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 29.06.2004
(DSPC-C 76).

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES
ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Estats de desenvolupament i d’execu-
ció del Pressupost de la Generalitat de
Catalunya el 31 de març de 2004
Tram. 334-00018/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 7745 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 30.06.2004

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA

En compliment de l’article 79 del Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, trameto els estats de des-
envolupament i d’execució del Pressupost de la Gene-
ralitat de Catalunya a 31 de març de 2004, i l’informe
sobre l’evolució del dèficit previst en la disposició ad-
dicional desena de la Llei 30/2002, de 30 de desembre,
per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 18 de juny de 2004

Antoni Castells i Oliveres
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: la documentació tramesa pel conseller pot
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’evolució del dèficit el
31 de març de 2004
Tram. 334-00019/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 7745 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 30.06.2004

N. de la R.: L’Informe sobre l’evolució del dèficit es
reprodueix dins els Estats de desenvolupament i d’exe-
cució del Pressupost de la Generalitat de Catalunya el
31 de març de 2004, tram. 334-00018/07.

4.53.15.

4. INFORMACIÓ
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Memòria del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, corresponent a
l’any 2003
Tram. 337-00011/07

Presentació: Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya
Reg. 7802 / Coneixement: Mesa del Parlament,
30.06.2004

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Molt Hble. Sr.,

Adjunto un exemplar de la Memòria Anual pel que fa
a l’estat, funcionament i activitats del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, durant l’any 2003, elaborada
per aquesta Presidència i aprovada per la Sala de Go-
vern d’aquest Tribunal.

Atentament,
Barcelona, 21 de juny de 2004

Presidència
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe DP4/2004 del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya, titulat: «Temps
de paraula de les agrupacions d’actors
polítics entre setembre de 2003 i febrer
de 2004»
Tram. 337-00012/07

Presentació: President, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 7894 / Coneixement: Mesa del Parlament,
30.06.2004

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Respectat president i benvolgut amic,

Em plau fer-vos a mans l’informe DP4/2004, de 23 de
juny, sobre el Temps de paraula de les agrupacions d’ac-
tors polítics entre setembre de 2003 i febrer de 2004,
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Rebeu una cordial salutació,
Barcelona, 29 de juny de 2004

Francesc Codina i Castillo

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.85. SINDICATURA DE COMPTES

Resolució de 17 de juny de 2004, de
nomenament de funcionaris/àries ui-
xers/eres com a resultat del procés
selectiu codi CO-E1/03, convocat per
Resolució de 7 d’abril de 2003
Reg. 7653

Atesa la Resolució de 7 d’abril de 2004, de convo-
catòria de concurs-oposició per a la provisió de diver-
ses places de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
(DOGC núm. 3866 i BOPC núm. 415);

Vista la proposta de 3 de maig de 2004 formulada pel
Tribunal qualificador del procés selectiu per al nome-
nament de funcionaris de l’especialitat d’uixer/a;

Vista la documentació presentada pels aspirants propo-
sats, els quals acrediten que reuneixen els requisits i
condicions establerts en els apartats 7.7 i 7.8 de les
bases de la convocatòria;

Vist el resultat de l’acte públic d’adjudicació de les pla-
ces vacants previst en l’apartat 8 de les bases de la con-
vocatòria, realitzat de conformitat amb el que preveu la
Relació de llocs de treball de la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya publicada en el DOGC núm. 3116 de
7.4.2000;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 16.d)
de la Llei 6/1984, de 5 de març, modificada per la Llei
15/1991, de 4 de juliol, i per la Llei 7/2002, de 25
d’abril;

RESOLC

1. Nomenar les persones que figuren en l’annex
d’aquesta Resolució funcionàries del grup E en l’espe-
cialitat d’uixer/a de la Sindicatura de Comptes de Ca-
talunya amb destinació definitiva en els llocs de treball
que s’especifiquen.

2. Notificar aquesta Resolució a les persones interes-
sades i publicar-la en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya i en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya.

3. Els aspirants nomenats funcionaris disposaran de
trenta dies hàbils per a prendre possessió del lloc obtin-
gut, comptats a partir de l’endemà de la data de recep-
ció de la notificació de la Resolució de nomenament.

4. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via admi-
nistrativa, els interessats poden interposar recurs potes-
tatiu de reposició davant el síndic major en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notifi-
cació, o de la seva publicació en l’últim diari oficial
(BOPC o DOGC) en què aquesta Resolució s’hagi pu-
blicat, o directament recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal

4.70.10.
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Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació,
o de la seva publicació en l’últim diari oficial (BOPC o
DOGC) en què aquesta Resolució s’hagi publicat,
de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Barcelona, 17 de juny de 2004

Joan Colom i Naval
Síndic major

ANNEX

Nom i cognoms: Eduard Vilajoliu i Real

DNI núm.: 37.632.947-W

Lloc de treball: uixer/a

Nivell de destinació: 12

Nom i cognoms: Albert Tomba i Carulla

DNI núm.: 46.748.821-X

Lloc de treball: uixer/a

Nivell de destinació: 12

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a proveir temporalment
tres llocs de treball de secretari/ària
del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00015/07

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
30.06.2004

OFICIALIA MAJOR

Atès que s’han de proveir temporalment tres llocs de
treball de secretari/ària del Parlament de Catalunya, i
en aplicació dels articles 33, 34, 53 i 54 del Text refós
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, aprovat per acord de la Comissió
de Govern Interior de data 29 d’abril de 2003; l’article
20 de l’Acord sobre les condicions de treball del per-
sonal del Parlament per als anys 2002-2004, i la nor-
mativa corresponent sobre funció pública de la Gene-
ralitat de Catalunya, la Mesa del Parlament convoca un
concurs per a proveir temporalment tres llocs de treball
de secretari/ària del Parlament de Catalunya, grup C,
nivell 7.

Els llocs de treball i les funcions assignades als llocs
convocats consten especificades en la relació contingu-
da a l’annex 1 d’aquestes bases.

BASES

1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Pot prendre part en aquest concurs el personal funcio-
nari, interí o contractat que estigui prestant serveis al
Parlament de Catalunya amb un nivell igual al del lloc
de treball a proveir, o un nivell inferior sempre i quan
faci com a mínim dos anys que l’ocupa i que complei-
xi els requisits següents:

1.1. Tenir el títol de batxillerat superior o BUP o batxi-
llerat LOGSE o formació professional de segon grau o
equivalent.

1.2. Tenir el certificat del nivell de suficiència de cata-
là (C) o un altre d’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 Catalu-
nya, s’ha d’acreditar en el decurs del procediment.

2. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

Tothom qui compleixi les condicions de la base prime-
ra i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presen-
tar, fins al dia 13 de juliol de 2004, al Registre
d’Oficialia Major del Parlament de Catalunya, la docu-
mentació següent:

2.1. 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
de les persones interessades al Departament de Recur-
sos Humans del Parlament de Catalunya.

2.2. El currículum, que exposi la idoneïtat i l’adequa-
ció del candidat o candidata per al lloc de treball a
proveir.

2.3. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats,
els quals han d’ésser valorats per la Comissió Tècnica
d’Avaluació d’acord amb el barem que s’indica en la
base sisena.

2.4. La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mè-
rits, de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Di-
recció de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un infor-
me de l’expedient personal, en la part que pugui ésser
objecte de valoració, tal com assenyala la base 3.2.

2.5. La documentació acreditativa de tenir 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.

La manca de presentació del currículum implica que
l’òrgan de selecció no el pugui tenir en compte a l’efec-
te de fer la valoració dels mèrits. D’altra banda, els
mèrits no acreditats documentalment no es tindran en
compte a efectes de valoració.
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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 es tenen en compte els
mèrits al·legats i justificats dins d’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
consten 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.

Els certificats esmentats per l’apartat 3.2 han d’ésser
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
institucions públiques altres que el Parlament de Cata-
lunya.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que
correspongui, en el cas d’altres mèrits.

4. COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ

La comissió tècnica d’avaluació és formada per:

El director de Govern Interior, que pot delegar en la cap
del Departament de Recursos Humans.

La persona responsable del centre gestor on es trobin
adscrites les places objecte de concurs.

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 5.4 i 5.5, en un termini no superior a quinze
dies, la llista de persones admeses i excloses, amb la
indicació de si són exemptes o no 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 d’ençà de la publicació de la llista
d’admesos i exclosos, ha de fer públics el dia, l’hora i
el lloc de la prova o les proves de coneixement superi-
or de 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 estableixen els
apartats 5.4 i 5.5.

5.3. En el termini màxim d’un mes d’ençà de la publi-
cació de la llista d’admesos i exclosos, la comissió tèc-
nica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada de
les persones candidates admeses a la convocatòria, amb
les puntuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al
tauler d’anuncis del Parlament.

5.4. Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques al
tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens per-
judici que es publiquin també en el diari oficial que
estableixen aquestes bases.

5.5. 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 de Catalunya. Amb
aquesta publicació es considera feta la notificació als
interessats i s’inicien els terminis als efectes de possi-
bles recursos.

6. MÈRITS I CAPACITATS A VALORAR

6.1. La Comissió Tècnica d’Avaluació ha de valorar els
mèrits i les capacitats dels aspirants tenint en compte el
lloc de treball a proveir, segons els criteris i els barems
següents:

a) Treball desenvolupat

Pel treball desenvolupat en llocs d’administració gene-
ral segons les característiques del lloc ocupat i el grup
de titulació, de les diverses administracions públiques,
en l’exercici de funcions corresponents a les del cos
objecte del concurs, tenint en compte el contingut tèc-
nic i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb
el que és objecte de la convocatòria, i valorant especi-
alment els serveis prestats al Parlament de Catalunya,
s’atorgaran fins a 25 punts.

b) Antiguitat

L’antiguitat en serveis prestats atenent els grups, el ni-
vell i les categories en què s’hagin prestat, es valora fins
a 10 punts, a raó de 0,5 punts per any complet de ser-
veis. Els serveis efectivament prestats en el Parlament
puntuen el doble que els prestats en altres administra-
cions. Es computen els serveis efectius prestats i reco-
neguts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desem-
bre, i les disposicions concordants, tenint en compte
que el temps de serveis prestats simultàniament només
es pot computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Per l’assistència i l’aprofitament als cursos de formació
i de perfeccionament que versin sobre matèries relaci-
onades amb funcions pròpies del lloc de treball que es
convoca, fins a 10 punts, en funció de la seva utilitat.

d) Titulacions acadèmiques

Les titulacions acadèmiques oficials que siguin relle-
vants per al lloc de treball que cal proveir, en funció
dels coneixements requerits i la competència i l’espe-
cialització d’aquest lloc, es valoren fins a 5 punts. En
cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que puguin conduir a l’assoliment d’al-
tres titulacions de nivell superior que es puguin al·legar
com a mèrit, llevat del cas que es presenti la titulació de
doctorat, en què pot ésser valorada independentment la
titulació de llicenciatura i la del doctorat.
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6.2. La puntuació mínima per a superar el concurs és
de 25 punts

6.3. La comissió tècnica d’avaluació pot convocar els
aspirants, en els casos en què ho consideri convenient,
a fi d’aclarir punts dubtosos o qualsevol altre aspecte de
la documentació que hagin aportat.

7. RESOLUCIÓ DEL CONCURS

7.1. El concurs s’ha de resoldre a favor de la persona
aspirant que obtingui la millor valoració de la totalitat
dels mèrits i les capacitats especificats a què es refereix
la base sisena d’aquesta convocatòria i comporta l’ads-
cripció en comissió de serveis del funcionari o funcio-
nària al lloc de treball convocat i amb les funcions des-
crites. En el cas que la persona proposada no fos
funcionària de carrera, la provisió adopta el caràcter
d’interina.

7.2. L’empat en la puntuació global es desfà, si s’escau,
d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris se-
güents:

Es dirimeix a favor de la persona aspirant que tingui la
condició de funcionària. Si la situació d’empat es pro-
dueix entre dues persones amb igualtat de condicions
laborals, es dirimeix a favor de qui hagi obtingut la
puntuació més alta en la valoració dels mèrits establerts
en la base sisena. Si persisteix l’empat, es dirimeix per
la puntuació més elevada, tenint en compte l’ordre dels
apartats establert per la base sisena.

El concurs pot ésser declarat desert.

8. TERMINIS D’INCORPORACIÓ I DE PRESA DE POSSESSIÓ

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació
és de tres dies hàbils comptats a partir de l’endemà de
la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya.

8.2. 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
de treball. 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 d’origen, que el cap o la cap del dit depar-
tament ha de valorar en cada cas, es pot concedir una
pròrroga, de fins a 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 posi fi a la via
administrativa, les persones interessades poden interpo-
sar recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la pu-
blicació o la notificació, o, directament, recurs conten-
ciós administratiu davant el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació,
de conformitat amb la Llei 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 indirecta-

ment, el fons de l’assumpte, determinin la impossibili-
tat de continuar el procés selectiu, produeixin indefen-
sió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims,
les persones interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquests
en el tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

ANNEX 1

Codi: 01

Nom del lloc: Secretari/ària

Unitat Orgànica: Direcció d’Estudis Parlamentaris

Grup: C

Nivell: 7

Contingut funcional: Suport administratiu al director o
directora d’Estudis Parlamentaris en la coordinació de
les àrees que formen la Direcció; s’encarrega de la dis-
tribució de correspondència, de l’arxiu, de l’agenda i de
l’atenció telefònica; fa feines de transcripció per mitjà
de sistemes informàtics; presta suport a les àrees en què
s’estructura la Direcció, si les necessitats del servei ho
requereixen; controla la facturació i les despeses; dóna
suport per a l’elaboració dels productes documentals.

Codi: 02

Nom del lloc: Secretari/ària

Unitat Orgànica: Departament de Gestió Parlamentària

Grup: C

Nivell: 7

Contingut funcional: Suport administratiu en la coordi-
nació de les diferents tasques del Departament; distri-
bueix la correspondència; té cura de l’arxiu i de l’agen-
da; atén les trucades; fa feines de transcripció per mitjà
de sistemes informàtics; dóna suport a les diferents àre-
es quan les necessitats del Departament ho requereixen;
té cura de les sales de les reunions.

Codi: 03

Nom del lloc: Secretari/ària

Unitat Orgànica: Departament de Relacions Parlamen-
tàries i de Comunicació

Grup: C

Nivell: 7

Contingut funcional: Suport i assistència administrati-
us al Departament; s’ocupen de l’arxiu de documents,
la gestió d’agendes, la confecció d’expedients i la ges-
tió de comunicacions.
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Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
30.06.2004

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de
juny de 2004, d’acord amb el que disposa la base quar-
ta del concurs ha designat per a formar part de les co-
missions tècniques d’avaluació:

– Per la plaça de secretari/ària del Departament de
Gestió Parlamentària el Sr. Xavier Muro i Bas, director
de Govern Interior, la Sra. Josepa Méndez i Morera,
cap del Departament de Gestió Parlamentària, i la Sra.
M. Dolors Daura i Casado, en representació del perso-
nal.

– Per la plaça de secretari/ària del Departament de Re-
lacions Parlamentàries i de Comunicació el Sr. Xavier
Muro i Bas, director de Govern Interior, la Sra. Anna
Fornesa i Clapera, cap del Departament de Relacions
Parlamentàries i de Comunicació, i el Sr. Lluís Pibernat
i Riera, en representació del personal.

– Per la plaça de secretari/ària de la Direcció d’Estudis
Parlamentaris el Sr. Xavier Muro i Bas, director de
Govern Interior, el Sr. Francesc Pau i Vall, director
d’Estudis Parlamentaris, i la Sra. Marta Compte i Coll,
en representació del personal.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Concurs-oposició lliure per a proveir
una plaça de bibliotecari/ària del Parla-
ment de Catalunya
Tram. 501-00027/06

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
30.06.2004

OFICIALIA MAJOR

ACORD, de 30 de juny de 2004, de la Mesa del Parla-
ment, de nomenament de funcionària bibliotecària de la
senyora Assumpció Juan i Corominas com a bibliote-
cària del Parlament de Catalunya (núm. de registre de
la convocatòria 008).

Vist el que estableixen les bases 1.6 i 9 de la convoca-
tòria del procés selectiu per a proveir una plaça de bi-
bliotecària del Parlament de Catalunya (núm. de regis-
tre de la convocatòria 008), publicada el 15 d’octubre
de 2003, DOCG núm. 19751;

De conformitat amb la proposta de 10 de juny de 2004
que fa el tribunal qualificador dels aspirants que han

superat el procés selectiu, i d’acord amb la Direcció de
Govern Interior, un cop verificada la concurrència dels
requisits i les condicions que estableixen les bases de la
convocatòria esmentada;

D’acord amb el que disposa la base 9.1 de la convoca-
tòria, la Mesa del Parlament de Catalunya,

ACORDA:

Primer

Nomenar la senyora Assumpció Juan i Corominas, fun-
cionària bibliotecària del Parlament de Catalunya (núm.
de registre de la convocatòria 008).

Segon

La interessada disposa del termini de trenta dies hàbils
a comptar de l’endemà de la publicació del nomena-
ment al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya,
per fer el jurament o la promesa i prendre possessió, del
càrrec, la qual s’efectuarà davant la cap del Departa-
ment de Recursos Humans del Parlament de Catalunya,
que l’adscriurà al lloc de treball amb caràcter definitiu.

Tercer

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administra-
tiva, les persones interessades poden interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació, o directament recurs contenciós admi-
nistratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termi-
ni de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat
publicat o notificat, de conformitat amb el que establei-
xen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 46 de
la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa de llurs interessos.

Barcelona, 30 de juny de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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Concurs-oposició lliure per a proveir
una plaça d’auxiliar de biblioteca del
Parlament de Catalunya
Tram. 501-00001/07

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
30.06.2004

OFICIALIA MAJOR

ACORD, de 30 de juny de 2004, de la Mesa del Parla-
ment, de nomenament d’una funcionària auxiliar de
biblioteca del Parlament de Catalunya del grup C de ti-
tulació (núm. de registre de la convocatòria 009).

Vist el que estableixen les bases 1.6 i 9 de la convoca-
tòria del procés selectiu per a proveir una plaça d’auxi-
liar de biblioteca del Parlament de Catalunya (núm. de
registre de la convocatòria 009), publicada el 9 de fe-
brer de 2004, BOPC núm. 14;

De conformitat amb la proposta de 17 de juny de 2004
que fa el tribunal qualificador dels aspirants que han
superat el procés selectiu, i d’acord amb la Direcció de
Govern Interior, un cop verificada la concurrència dels
requisits i les condicions que estableixen les bases de la
convocatòria esmentada;

D’acord amb el que disposa la base 9.1 de la convoca-
tòria, la Mesa del Parlament de Catalunya,

ACORDA:

Primer

Nomenar funcionària auxiliar de biblioteca del Parla-
ment de Catalunya del grup C de titulació, la senyora
Carme Àlvarez i Arias (núm. de registre de la convoca-
tòria 009).

Segon

La interessada disposa del termini de trenta dies hàbils
a comptar de l’endemà de la publicació del nomena-
ment al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya,
per fer el jurament o la promesa i prendre possessió, del
càrrec, la qual s’efectuarà davant la cap del Departa-
ment de Recursos Humans del Parlament de Catalunya,
que l’adscriurà al lloc de treball amb caràcter definitiu.

Tercer

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administra-
tiva, les persones interessades poden interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació, o directament recurs contenciós admi-
nistratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termi-
ni de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat
publicat o notificat, de conformitat amb el que establei-
xen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modifi-

cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 46 de
la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa de llurs interessos.

Barcelona, 30 de juny de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

4.95.
ALTRES INFORMACIONS

Acta de la presa de possessió de dues
conselleres del Consell d’Administra-
ció de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió

Al Palau del Parlament, el dia 23 de juny de 2004, a les
onze del matí i deu minuts, davant el president del Par-
lament, senyor Ernest Benach i Pascual, i en presència
dels membres de la Mesa del Parlament; de membres
de la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials; del director general i d’alts càrrecs de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, i de la vi-
cepresidenta i d’alts càrrecs del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, han pres possessió del càrrec de
conselleres del Consell d’Administració de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió les senyores Montser-
rat Nebot Roig i Núria Tió i Rotllan.

L’oficiala major ha llegit la Resolució del Ple del Par-
lament per la qual es designen les conselleres del Con-
sell d’Administració de la Corporació Catalana de Rà-
dio i Televisió. El president del Parlament els ha lliurat
la credencial que n’acredita el nomenament i ha clos
l’acte adreçant-se a les conselleres i desitjant-los una
tasca plena d’encerts al servei de Catalunya.

L’acte s’ha clos a un quart de dotze del migdia.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2004

La secretària primera El president del Parlament
Anna Miranda i Torres Ernest Benach i Pascual

4.90.10.

4. INFORMACIÓ
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Credencial del diputat Antoni Comín i
Oliveres
Reg. 7831 / Coneixement: Mesa del Parlament,
sessió del 30.06.2004

CREDENCIAL DE DIPUTADO AUTONÓMICO

D. Enrique Cáncer Lalanne, Presidente de la Junta
Electoral Central, expido la presente credencial expre-
siva de que ha sido designado diputado autonómico del
Parlamento del Cataluña

D. ANTONI COMÍN I OLIVERES

por estar incluido en la lista de candidatos presentada
por PSC (PSC-PSOE) a las elecciones autonómicas de
16 de noviembre de 2003, en sustitución, por renuncia,
de D. Josep Maria Carbonell i Abelló.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de
Cataluña expido la presente en Madrid, a 23 de junio
de 2004.

Enrique Cáncer Lalanne
Presidente de la Junta Electoral Central

4.95.

4. INFORMACIÓ




