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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1/VII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual és investit president
de la Generalitat el M. H. Sr. Pasqual
Maragall i Mira
Tram. 201-00001/07

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 2, 16.12.2003, DSPC-P 3

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda els dies 15 i 16
de desembre de 2003, d’acord amb l’article 36.1 de
l’Estatut d’autonomia; els articles 49 i següents de la
Llei 3/1982, del 23 de març, del Parlament, del Presi-
dent i del Consell Executiu de la Generalitat, i l’article
119 del Reglament, ha debatut el programa de govern
presentat pel candidat a la Presidència de la Generali-
tat, Sr. Pasqual Maragall i Mira, i, atès que en la vota-
ció subsegüent ha obtingut el suport de la majoria ab-
soluta establerta per l’article 51 de la dita Llei 3/1982,
ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya investeix president de la
Generalitat el M. H. Sr. Pasqual Maragall i Mira i
n’aprova el programa de govern.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2003

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

4. INFORMACIÓ

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

Delegació de funcions del president
del Parlament
Tram. 246-00002/07

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament,
atès que he d’absentar-me de Catalunya del dia 17 al 19
de desembre 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, del dia 17 al 19 de de-
sembre de 2003, o eventualment fins el meu retorn.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2003

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

1.10.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Resolució de cessament de la senyora
Olga Lombarte i Beltran com a perso-
nal eventual del Parlament de Catalu-
nya

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

En data 1 de gener de 2003, (BOPC núm. 380 de 14 de
gener de 2003) es va nomenar a la senyora Olga
Lombarte i Beltran, personal eventual, Cap del Gabinet
de Presidència del Parlament de Catalunya.

En data 5 de desembre de 2003 s’ha constituït la nova
cambra i s’ha produït el cessament en el càrrec de l’au-
toritat que el va nomenar.

A la vista de la proposta efectuada pel President del
Parlament de Catalunya i de conformitat amb el que
estableix l’article 32.3 i 32.5 del Text refós dels Esta-
tuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament de
Catalunya, aprovats per la Comissió de Govern Interi-
or en data 29 d’abril de 2003, i d’acord amb l’article
123.4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels precep-
tes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública,

En ús de les atribucions que em confereix la normati-
va vigent,

RESOLC:

El cessament com a personal eventual, de la senyora
Olga Lombarte i Beltran, Cap del Gabinet de Presidèn-
cia, en 5 de desembre de 2003, tot agraint-li els serveis
prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via adminis-
trativa, l’interessat pot interposar potestativament, re-
curs de reposició davant el President del Parlament, en
el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de
la notificació, o bé, potestativament recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de 2 mesos comptadors a partir de l’endemà
d’haver estat publicat o notificat, de conformitat amb la
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2003

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

Resolució de cessament de la senyora
Raquel Escudé i Romeu com a perso-
nal eventual del Parlament de Catalu-
nya

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

En data 5 de novembre de 1999, (BOPC núm. 2 de 29
de novembre de 1999) es va nomenar a la senyora
Raquel Escudé i Romeu, personal eventual, Oficiala del
Gabinet de Presidència del Parlament de Catalunya.

En data 5 de desembre de 2003 s’ha constituït la nova
cambra i s’ha produït el cessament en el càrrec de l’au-
toritat que el va nomenar.

A la vista de la proposta efectuada pel President del
Parlament de Catalunya i de conformitat amb el que
estableix l’article 32.3 i 32.5 del Text refós dels Esta-
tuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament de
Catalunya, aprovats per la Comissió de Govern Interi-
or en data 29 d’abril de 2003, i d’acord amb l’article
123.4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels precep-
tes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública,

En ús de les atribucions que em confereix la normati-
va vigent,

RESOLC:

El cessament com a personal eventual de la senyora
Raquel Escudé i Romeu, Oficiala del Gabinet de Pre-
sidència, en data 5 de desembre de 2003, tot agraint-li
els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via adminis-
trativa, l’interessat pot interposar potestativament, re-
curs de reposició davant el President del Parlament, en
el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de
la notificació, o bé, potestativament recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de 2 mesos comptadors a partir de l’endemà
d’haver estat publicat o notificat, de conformitat amb la
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2003

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

4.90.10.

4. INFORMACIÓ



Núm. 2 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de desembre de 2003

5

Resolució de cessament del senyor
Josep Poca i Gaya com a personal
eventual del Parlament de Catalunya

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

En data 24 de gener de 2001, (BOPC núm. 142 de 30
de gener de 2001) es va nomenar al senyor Josep Poca
i Gaya, personal eventual, Assessor del Gabinet de Pre-
sidència del Parlament de Catalunya.

En data 5 de desembre de 2003 s’ha constituït la nova
cambra i s’ha produït el cessament en el càrrec de l’au-
toritat que el va nomenar.

A la vista de la proposta efectuada pel President del
Parlament de Catalunya i de conformitat amb el que
estableix l’article 32.3 i 32.5 del Text refós dels Esta-
tuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament de
Catalunya, aprovats per la Comissió de Govern Interi-
or en data 29 d’abril de 2003, i d’acord amb l’article
123.4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels precep-
tes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública,

En ús de les atribucions que em confereix la normati-
va vigent,

RESOLC:

El cessament com a personal eventual del senyor Josep
Poca i Gaya, Assessor del Gabinet de Presidència, en
data 5 de desembre de 2003, tot agraint-li els serveis
prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via adminis-
trativa, l’interessat pot interposar potestativament, re-
curs de reposició davant el President del Parlament, en
el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de
la notificació, o bé, potestativament recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de 2 mesos comptadors a partir de l’endemà
d’haver estat publicat o notificat, de conformitat amb la
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2003

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

Resolució de cessament del senyor
Eduard Bolaños i Rodríguez com a
personal eventual del Parlament de
Catalunya

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

En data 31 de juliol de 2003, es va nomenar al senyor
Eduard Bolaños i Rodríguez, personal eventual, Secre-
tari particular de la Vicepresidència segona del Parla-
ment de Catalunya.

Atès que el senyor Eduard Bolaños i Rodríguez ha
manifestat en data 4 de desembre d’enguany la seva
renúncia al lloc de treball, i de conformitat amb el que
estableix l’article 32.3 del Text refós dels Estatuts del
Règim i el Govern Interiors del Parlament de Catalu-
nya, aprovats per la Comissió de Govern Interior en
data 29 d’abril de 2003, i d’acord amb l’article 123.4
del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matè-
ria de funció pública,

En ús de les atribucions que em confereix la normati-
va vigent,

RESOLC:

El cessament com a personal eventual, Secretari parti-
cular de la Vicepresidència segona, del senyor Eduard
Bolaños i Rodríguez, amb efectes del dia 4 de desem-
bre de 2003.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via adminis-
trativa, l’interessat pot interposar potestativament, re-
curs de reposició davant el President del Parlament, en
el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de
la notificació, o bé, potestativament recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de 2 mesos comptadors a partir de l’endemà
d’haver estat publicat o notificat, de conformitat amb la
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2003

Joan Rigol i Roig
President del Parlament

4.90.10.

4. INFORMACIÓ
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Resolució de cessament de la senyora
Gemma Ruiz i Pérez com a personal
eventual del Parlament de Catalunya

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

En data 9 de novembre de 1999, (BOPC núm. 2 de 29
de novembre de 1999) es va nomenar a la senyora
Gemma Ruiz i Pérez, personal eventual, secretària ad-
junta de la Vicepresidenta segona del Parlament de
Catalunya.

En data 5 de desembre de 2003 s’ha constituït la nova
cambra i s’ha produït el cessament en el càrrec de l’au-
toritat que el va nomenar.

A la vista de la proposta efectuada per la Vicepresidenta
segona del Parlament de Catalunya i de conformitat
amb el que estableix l’article 32.3 i 32.5 del Text refós
dels Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parla-
ment de Catalunya, aprovats per la Comissió de Govern
Interior en data 29 d’abril de 2003, i d’acord amb l’ar-
ticle 123.4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octu-
bre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalu-
nya en matèria de funció pública,

En ús de les atribucions que em confereix la normati-
va vigent,

RESOLC:

El cessament com a personal eventual de la senyora
Gemma Ruiz i Pérez, secretària adjunta de la Vicepre-
sidenta segona, en data 5 de desembre de 2003, tot
agraint-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via adminis-
trativa, l’interessat pot interposar potestativament, re-
curs de reposició davant el President del Parlament, en
el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de
la notificació, o bé, potestativament recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de 2 mesos comptadors a partir de l’endemà
d’haver estat publicat o notificat, de conformitat amb la
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2003

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

Resolució de nomenament de la se-
nyora Marina Garcia i Soler com a per-
sonal eventual del Parlament de Cata-
lunya

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

En data 5 de desembre de 2003 el President del Parla-
ment proposa nomenar la senyora Marina Garcia, per-
sonal eventual, Cap del Gabinet de Presidència del Par-
lament de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix l’article 32.3 del
Text refós dels Estatuts del Règim i el Govern Interiors
del Parlament de Catalunya, aprovats per la Comissió
de Govern Interior en data 29 d’abril de 2003, i d’acord
amb l’article 123.3 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública,

En ús de les atribucions que em confereix la normati-
va vigent,

RESOLC:

Nomenar com a personal eventual la senyora Marina
Garcia i Soler, cap del Gabinet de Presidència, amb
efectes del dia 5 de desembre de 2003, amb els drets i
deures inherents al càrrec.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2003

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

Resolució de nomenament de la se-
nyora Rosalia Ramon i Ferràndiz com
a personal eventual del Parlament de
Catalunya

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

En data 5 de desembre de 2003 el President del Parla-
ment proposa nomenar la senyora Rosalia Ramon i
Ferràndiz, personal eventual, cap de la Secretaria de
Presidència del Parlament de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix l’article 32.3 del
Text refós dels Estatuts del Règim i el Govern Interiors
del Parlament de Catalunya, aprovats per la Comissió
de Govern Interior en data 29 d’abril de 2003, i d’acord
amb l’article 123.3 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública,

En ús de les atribucions que em confereix la normati-
va vigent,

4.90.10.

4. INFORMACIÓ
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RESOLC:

Nomenar com a personal eventual la senyora Rosalia
Ramon i Ferràndiz, cap de la Secretaria de Presidència
del Parlament de Catalunya, amb efectes del dia 5 de
desembre de 2003, amb els drets i deures inherents al
càrrec.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2003

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

Resolució de nomenament de la se-
nyora Laura Bover i Romero com a
personal eventual del Parlament de
Catalunya.

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

En data 5 de desembre de 2003 el President del Par-
lament proposa nomenar la senyora Laura Bover i
Romero, personal eventual, Oficiala del Gabinet de
Presidència del Parlament de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix l’article 32.3 del
Text refós dels Estatuts del Règim i el Govern Interiors
del Parlament de Catalunya, aprovats per la Comissió
de Govern Interior en data 29 d’abril de 2003, i d’acord
amb l’article 123.3 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública,

En ús de les atribucions que em confereix la normati-
va vigent,

RESOLC:

Nomenar com a personal eventual la senyora Laura
Bover i Romero, Oficiala del Gabinet de Presidència,
amb efectes del dia 5 de desembre de 2003, amb els
drets i deures inherents al càrrec.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2003

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

Resolució de nomenament del senyor
Òscar Domènech Massana com a per-
sonal eventual del Parlament de Cata-
lunya

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

En data 15 de desembre de 2003 el President del Par-
lament proposa nomenar el senyor Òscar Domènech
Massana, personal eventual, tècnic assessor del Gabi-
net de Presidència del Parlament de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix l’article 32.3 del
Text refós dels Estatuts del Règim i el Govern Interiors
del Parlament de Catalunya, aprovats per la Comissió
de Govern Interior en data 29 d’abril de 2003, i d’acord
amb l’article 123.3 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública,

En ús de les atribucions que em confereix la normati-
va vigent,

RESOLC:

Nomenar com a personal eventual el senyor Òscar
Domènech Massana, tècnic assessor del Gabinet de
Presidència del Parlament de Catalunya, amb efectes
del dia 15 de desembre de 2003, amb els drets i deures
inherents al càrrec.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2003

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

Resolució de nomenament de la se-
nyora Helena Clivillé i Martínez com a
personal eventual del Parlament de
Catalunya

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

En data 5 de desembre de 2003 el Vicepresident segon
del Parlament proposa nomenar la senyora Helena
Clivillé i Martínez, personal eventual, secretària de la
Vicepresidència segona del Parlament de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix l’article 32.3 del
Text refós dels Estatuts del Règim i el Govern Interiors
del Parlament de Catalunya, aprovats per la Comissió
de Govern Interior en data 29 d’abril de 2003, i d’acord
amb l’article 123.3 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública,

En ús de les atribucions que em confereix la normati-
va vigent,

RESOLC:

Nomenar com a personal eventual la senyora Helena
Clivillé i Martínez, secretària de Vicepresidència sego-
na del Parlament de Catalunya, amb efectes del dia 5 de
desembre de 2003, amb els drets i deures inherents al
càrrec.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2003

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

4.90.10.

4. INFORMACIÓ




