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3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.75.

PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei de l’Estat 37/2003, del soroll
Tram. 212-00002/07

Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei de l’Estat 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 212-00004/07

Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 500).
Admissió a tràmit i tramesa al Consell Consultiu: Mesa
del Parlament, sessió del 09.01.2004.
N. de la R.: L’escrit de sol·licitud es reprodueix en la
secció 4.67.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 500).
Admissió a tràmit i tramesa al Consell Consultiu: Mesa
del Parlament, sessió del 09.01.2004.
N. de la R.: L’escrit de sol·licitud es reprodueix en la
secció 4.67.

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei de l’Estat 41/2003, de protecció
patrimonial de persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de
la Llei d’Enjudiciament Civil i de la
Normativa Tributària amb aquesta finalitat
Tram. 212-00005/07

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei de l’Estat 38/2003, general de subvencions
Tram. 212-00003/07

Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 500).
Admissió a tràmit i tramesa al Consell Consultiu: Mesa
del Parlament, sessió del 09.01.2004.

Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 500).
Admissió a tràmit i tramesa al Consell Consultiu: Mesa
del Parlament, sessió del 09.01.2004.
N. de la R.: L’escrit de sol·licitud es reprodueix en la
secció 4.67.

N. de la R.: L’escrit de sol·licitud es reprodueix en la
secció 4.67.
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Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei de l’Estat 62/2003, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, especialment pel que fa a l’article 46

4.

INFORMACIÓ

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Tram. 212-00006/07

Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 501).
Admissió a tràmit i tramesa al Consell Consultiu: Mesa
del Parlament, sessió del 09.01.2004.
N. de la R.: L’escrit de sol·licitud es reprodueix en la
secció 4.67.

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

Renúncia de la condició de diputat

MESA DEL PARLAMENT
D’acord amb l’article 16.4 del Reglament, compareix
davant la Mesa del Parlament el diputat Sr. Martí
Carnicer i Vidal, del GP Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, el qual manifesta que renuncia la seva condició
de diputat al Parlament de Catalunya.
Alhora es posa a disposició dels membres de la Mesa
i del Parlament i, des de les seves noves responsabilitats, ofereix la seva col·laboració més lleial al Parlament.
El president li agraeix les paraules i l’esperit de col·laboració ofert, i li desitja els màxims encerts en les seves noves responsabilitats en el Govern, al servei de la
Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 9 de gener de 2004
La secretària primera
Anna Miranda i Torres

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Renúncia de la condició de diputat

MESA DEL PARLAMENT
D’acord amb l’article 16.4 del Reglament, compareix
davant la Mesa del Parlament el diputat Sr. Ernest Maragall i Mira, del GP Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
el qual manifesta que renuncia la seva condició de diputat al Parlament de Catalunya.
Alhora es posa a disposició dels membres de la Mesa
i del Parlament i, des de les seves noves responsabilitat, ofereix la seva col·laboració més lleial al Parlament.
El president li agraeix les paraules i l’esperit de col·laboració ofert, i li desitja els màxims encerts en les seves noves responsabilitats en el Govern, al servei de la
Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 9 de gener de 2004
La secretària segona
El president del Parlament
Carme Carretero i Romay
Ernest Benach i Pascual

4.45.
4. INFORMACIÓ
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vi, el qual manifesta que renuncia la seva condició de
diputat al Parlament de Catalunya.

Renúncia de la condició de diputat

MESA DEL PARLAMENT
D’acord amb l’article 16.4 del Reglament, compareix
davant la Mesa del Parlament el diputat Sr. Antoni Castells i Oliveres, del GP Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el qual manifesta que renuncia la seva condició de
diputat al Parlament de Catalunya.
Alhora es posa a disposició dels membres de la Mesa
i del Parlament i, des de les seves noves responsabilitats, ofereix la seva col·laboració més lleial al Parlament.
El president li agraeix les paraules i l’esperit de col·laboració ofert, i li desitja els màxims encerts en les seves noves responsabilitats en el Govern, al servei de la
Generalitat de Catalunya.

Alhora es posa a disposició dels membres de la Mesa
i del Parlament i, des de les seves noves responsabilitats, ofereix la seva col·laboració més lleial al Parlament.
El president li agraeix les paraules i l’esperit de col·laboració ofert, i li desitja els màxims encerts en les seves noves responsabilitats en el Govern, al servei de la
Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 9 de gener de 2004
La secretària primera
Anna Miranda i Torres

4.67.

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Palau del Parlament, 9 de gener de 2004
El secretari tercer
Rafel Luna i Vivas

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Renúncia de la condició de diputat

MESA DEL PARLAMENT
D’acord amb l’article 16.4 del Reglament, compareix
davant la Mesa del Parlament el diputat Sr. Oriol Nel·lo
i Colom, del GP Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el
qual manifesta que renuncia la seva condició de diputat al Parlament de Catalunya.
Alhora es posa a disposició dels membres de la Mesa
i del Parlament i, des de les seves noves responsabilitats, ofereix la seva col·laboració més lleial al Parlament.
El president li agraeix les paraules i l’esperit de col·laboració ofert, i li desitja els màxims encerts en les seves noves responsabilitats en el Govern, al servei de la
Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 9 de gener de 2004
La secretària quarta
Marina Llansana Rosich

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Renúncia de la condició de diputat

MESA DEL PARLAMENT
D’acord amb l’article 16.4 del Reglament, compareix
davant la Mesa del Parlament el diputat Sr. Manel Nadal i Farreras, del GP Socialistes - Ciutadans pel Can-

Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu
Reg. 500

A LA MESA DEL PARLAMENT
Els diputats sotasignats, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, sol·liciten d’acord amb l’article 8 de
la Llei 1/1981, del Consell Consultiu de la Generalitat,
dictamen previ a la interposició de recurs d’incostitucionalitat contra les següents lleis:
– Llei 37/2003, del 17 de novembre, del soroll.
– Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.
– Llei 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari.
– Llei 41/2003, del 19 de novembre, de protecció patrimonial de persones discapacitades i modificació del
Codi Civil i de la LEC.
Palau del Parlament, 8 de gener de 2004
Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de Convergència
i Unió; M. Eugènia Cuenca i Valero; Lluís M. Corominas i Díaz; Marta Llorens i Garcia; Francesc Xavier
Ballabriga i Cases; Irene Rigau i Oliver; Esteve Vilanova i Vilà; Joan Raventós i Pujadó; Lluís Miquel Recoder i Miralles; Albert Batalla i Siscart; Josep Grau i
Seris; Francesc Homs i Ferret; Albert Riera i Pairó; Antoni Fernández i Teixidó; Jaume Camps i Rovira; Josefina Cambra i Giné; Eudald Casadesús i Barceló; Antoni Castellà i Clavé; Oriol Pujol i Ferrusola; Josep Rull
i Andreu; Anna Miranda i Torres; Carles Pellicer i
Punyed; Elena Ribera i Garijo; Jordi Casas i Bedós;
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez; Pere Macias i Arau;
Francesc Homs i Molist; Francesc Sancho i Serena

4.45.
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Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu

4.70.

COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

Reg. 501

4.70.01.

COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE
DESPATX

A LA MESA DEL PARLAMENT
Els diputats sotasignats, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, sol·liciten d’acord amb l’article 8 de
la Llei 1/1981, del Consell Consultiu de la Generalitat,
dictamen previ a la interposició de recurs d’incostitucionalitat contra la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social i especialment el seu article 46 que modifica el text refós
de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social aprovada per Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4
d’agost, en quan qüestiona les competències en matèria de control de la prestació per desocupació per part
de la Generalitat de Catalunya reconeguda pel Tribunal
Constitucional arrel de la sentència 195/1996, de 28 de
novembre, i que van donar lloc a les transferències de la
competència per sancionar en cas d’infracció sobre
prestacions per desocupació mitjançant Reial Decret
1050/1997, de 27 de juny, sobre el traspàs de la Generalitat de Catalunya de la gestió realitzada per l’INEM
en l’àmbit de treball, l’ocupació i la formació.
Palau del Parlament, 8 de gener de 2004
Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de Convergència
i Unió; M. Eugènia Cuenca i Valero; Lluís M. Corominas i Díaz; Marta Llorens i Garcia; Francesc Xavier
Ballabriga i Cases; Joan Raventós i Pujadó; Esteve
Vilanova i Vilà; Lluís Miquel Recoder i Miralles; Albert
Batalla i Siscart; Josep Grau i Seris; Albert Riera i
Pairó; Francesc Homs i Ferret; Pere Macias i Arau;
Francesc Sancho i Serena; Josefina Cambra i Giné; Antoni Castellà i Clavé; Josep Lluís Cleries i Gonzàlez;
Irene Rigau i Oliver; Oriol Pujol i Ferrusola; Josep Rull
i Andreu; Anna Miranda i Torres; Carles Pellicer i
Punyed; Francesc Homs i Molist; Elena Ribera i Garijo;
Jordi Casas i Bedós; Ramon Camp i Batalla; Eudald
Casadesús i Barceló; Agustí López i Pla

4.70.01.
4. INFORMACIÓ

Delegació de les funcions executives
del president de la Generalitat en el
conseller en cap
Tram. 330-00004/07

Presentació: President de la Generalitat,
del Govern de la Generalitat
Reg. 464 / Coneixement: Presidència del Parlament, 12.01.2004

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT
Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya
Benvolgut president
De conformitat amb el que estableix l’article 64 de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, em plau
donar-vos compte que durant la meva absència de Catalunya des del dia 30 de desembre de 2003 al 4 de
gener de 2004, he delegat les funcions que em corresponen com a president en el conseller en cap de la Generalitat, Hble. Sr. Josep-Lluís Carod i Rovira.
Ben cordialment,
Barcelona, 29 de desembre de 2003
Pascual Maragall i Mira
N. de la R.: El Decret 342/2003, de 29 de desembre, de
delegació de funcions executives del President de la
Generalitat de Catalunya en el conseller en cap, és publicat al DOGC 4040, de 31 de desembre de 2003.
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4.90.

RÈGIM INTERIOR

4.90.10.

CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a la provisió temporal
d’un lloc de treball de gestor/a parlamentari/ària del Departament de Gestió Parlamentària del Parlament de
Catalunya
Tram. 500-00003/07

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.01.2004

OFICIALIA MAJOR
Atès que s’ha de proveir temporalment un lloc de treball de gestor/a parlamentari/ària del Departament de
Gestió Parlamentària del Parlament de Catalunya i en
aplicació del que disposen els articles 53 i 54 del Text
refós dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya, aprovat per acord de la Comissió de Govern Interior de data 29 d’abril de 2003, 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
temporalment, mentre duri la baixa per incapacitat transitòria (IT) de la senyora Pilar Caparrós i Fernández, el
lloc de treball de gestor/a parlamentari/ària adscrit a
l’Àrea de Registre i de Distribució de Documents del
Departament de Gestió Parlamentària del Parlament de
Catalunya, grup C, nivell 8.
Les funcions assignades al lloc convocat consisteixen,
preferentment, en l’assistència a l’Àrea de Registre i de
Distribució de Documents, seguint les instruccions del
cap o la cap d’àrea, i la titulació de les tramitacions
parlamentàries.
BASES
1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
1.1 Pot prendre part en aquest concurs el personal funcionari, interí o contractat que presti serveis al Parlament de Catalunya amb un nivell igual o inferior al del
lloc de treball a cobrir i que compleixi els requisits següents:
a) Tenir el títol de batxillerat superior, de BUP, de batxillerat LOGSE o de formació professional de segon
grau, o equivalent.
b) Tenir el certificat de nivell superior de català (D) o
equivalent, d’acord amb el que estableixen la Relació
de llocs de treball publicada en data 3 de desembre de
2003 i 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’acreditar en el decurs del procediment.

2. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
2.1 Tothom qui compleixi les condicions de la base
primera i vulgui prendre part en aquest concurs ha de
presentar, fins al dia 19 de gener, 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 model normalitzat, els exemplars del qual són al Departament de Recursos Humans, a disposició de les persones
interessades.
b) El currículum, que exposi la idoneïtat i l’adequació
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’avaluació d’acord amb el barem que s’indica en la
base sisena.
d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits,
de conformitat amb el punt 3 de la base tercera, adreçada a la Direcció de Govern Interior, o bé la sol·licitud
d’un informe de l’expedient personal, en la part que
pugui ésser objecte de valoració, tal com assenyala el
punt 2 de la base tercera.
e) La documentació acreditativa de tenir el certificat de
nivell superior de català (D) 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 personal i de provisió de
llocs de treball de les administracions 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 fer la valoració dels mèrits. D’altra banda,
els mèrits no acreditats documentalment no es tindran
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 Parlament 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 mitjançant 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 funcionària per un informe de la Direcció de Govern Interior
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre mitjà admès en dret.
3.3 Els certificats esmentats per l’apartat 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 supòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en
institucions públiques altres que el Parlament de Catalunya.
c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que
correspongui, en el cas d’altres mèrits.
4.90.10.
4. INFORMACIÓ
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4. COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ

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

l’exercici de funcions corresponents a les del cos objecte del concurs, tenint en compte el contingut tècnic i
l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de la convocatòria, i valorant especialment els serveis prestats al Parlament de Catalunya,
s’atorgaran fins a 25 punts.

b) La cap del Departament de Gestió Parlamentària.

b) Formació i perfeccionament

c) 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 de treball a proveir.

Per l’assistència i l’aprofitament de cursos de formació
i de perfeccionament seguits en l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en altres institucions públiques o privades de prestigi reconegut, que versin sobre
matèries relacionades amb les funcions pròpies del Cos
a què pertanyen, o amb habilitats que es requereixen
per a aquests llocs, en funció de la utilitat i de la durada dels dits cursos, s’atorgaran fins a 15 punts en total.

La comissió tècnica d’avaluació és integrada per les
persones següents:

5. PROCEDIMENT D’ACTUACIONS
5.1 Un cop transcorregut el termini de presentació de
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar 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 superior 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 4 i 5.
5.3 En el termini màxim d’un mes d’ençà de la publicació de la llista d’admesos i exclosos, la comissió tècnica 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 derivades d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques al
tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici que es publiquin també en el diari oficial que
estableixen aquestes bases.
5.5 Les qualificacions de les proves i de la fase de concurs 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, modificat 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 possibles recursos.
6. MÈRITS I CAPACITATS A VALORAR
6.1 Els mèrits i les capacitats dels candidats han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació en una
sola fase, segons els criteris i els barems següents:
a) Treball desenvolupat
Pel treball realitzat en llocs d’administració general
segons les característiques del lloc ocupat i el grup de
titulació, de les diverses administracions públiques, en
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c) Antiguitat
L’antiguitat en serveis prestats atenent els grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat, es valora fins
a 10 punts, a raó de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis efectivament prestats en el Parlament
puntuen el doble que els prestats en altres administracions. 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 que siguin rellevants per al lloc de treball que cal proveir, en funció
dels coneixements requerits i la competència i l’especialització 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’altres 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.
6.2 La data de referència dels mèrits i les capacitats, a
l’efecte de la valoració, és la de publicació d’aquesta
convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya, i només es tindran en compte els mèrits
al·legats i justificats dins el termini de presentació de
sol·licituds.
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’adscripció en comissió de serveis del funcionari o funcionària al lloc de treball proposat i amb les funcions descrites. En el cas que la persona proposada no sigui
funcionària de carrera, la provisió adoptarà 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.
7.3 El concurs pot ésser declarat desert.
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8. TERMINI D’INCORPORACIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ
El termini d’incorporació de la persona proposada a
la nova destinació és de tres dies hàbils a comptar de la
data de notificació de la resolució de la convocatòria.
9. RÈGIM D’IMPUGNACIONS
9.1 Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució del concurs, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a
comptar de la publicació o la notificació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia 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 indirectament, el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procés selectiu, 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 d’aquests
en el tauler d’anuncis del Parlament.
Palau del Parlament, 13 de gener de 2004
Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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