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La Direcció General de Relacions amb el Parlament del Departament de
Governació i Relacions Institucionals inicia amb aquesta publicació una nova
col·lecció d’edició semestral sobre l’activitat del Parlament de Catalunya i la
seva relació amb el Govern de la Generalitat.

La revista Activitat parlamentària inclou dues seccions fixes:

♦ una primera referida a informació sobre l’activitat parlamentària del
darrer període de sessions específicament i, en general, sobre tota
l’activitat des de l’inici de la VI Legislatura

♦ una segona en què s’analitzen o s’estudien temes de fons relacionats
amb el Govern i el Parlament des de diverses perspectives: política,
social, històrica…

A més a més es publicarà aquella informació que per raó d’oportunitat
sigui convenient incloure (notícia d’altres publicacions, jornades, cursos, web,
novetats...).

En aquest primer número d’Activitat parlamentària es presenten a
mode d’introducció les funcions de la Direcció General de Relacions amb el
Parlament i un petit glossari de terminologia. A la secció Activitat parlamen-
tària de la VI Legislatura s’analitza estadísticament l’activitat parlamentària
i l’assignació d’iniciatives als departaments de la Generalitat des de novem-
bre del 1999 fins a desembre de 2000. A la secció d’estudi es fa una relació
i descripció de com s’instrumenten les relacions entre les assemblees par-
lamentàries i els consells de govern de les comunitats autònomes. I per
acabar, hi trobareu una pàgina de fonts de referència per cercar la informa-
ció més actual sobre temes parlamentaris i de govern.

Josep Antoni Duran i Lleida
Conseller de Governació i Relacions Institucionals
31 de gener de 2001

Presentació
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La Direcció General de Relacions amb el Parlament

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Estatut d’Autono-
mia, està integrada pel Parlament, el President de la Generalitat
i el Consell Executiu o Govern.

♦  El Parlament, que representa el poble de Catalunya,
exerceix la potestat legislativa i impulsa i controla l’ac-
ció política i de govern.

♦  El Consell Executiu és l’òrgan col·legiat de govern amb
funcions executives i administratives.

L’impuls i control extern de l’acció política del Govern es ma-
terialitza en l’elaboració i presentació per part dels diferents grups
parlamentaris de la Cambra d’iniciatives encaminades a aconse-
guir que el Govern actuï en un determinat sentit, dugui a terme
una actuació concreta, es pronunciï d’acord amb unes específi-
ques directrius o bé informi sobre uns determinats fets o en rela-
ció amb matèries de la seva competència.

Les iniciatives en què es concreta aquest impuls i control de
l’actuació del poder executiu vénen regulades pel Reglament del
Parlament i són, principalment:

♦  proposicions de llei
♦  proposicions no de llei
♦  interpel·lacions
♦  sol·licituds de compareixença
♦  preguntes orals
♦  preguntes escrites
♦  sol·licituds d’informació i documentació
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I també tenen finalitat controladora i impulsora:

♦  la sessió d’investidura del president de la Generalitat
♦  els debats generals i monogràfics
♦  el control de la legislació delegada
♦  les propostes de resolució
♦  la moció de censura i la qüestió de confiança

La normativa vigent atribueix a la Direcció General de Relaci-
ons amb el Parlament les funcions de comunicació, coordinació i
informació amb els departaments en relació amb l’estudi i el com-
pliment del control parlamentari i la supervisió de la tramitació de
totes les iniciatives parlamentàries. Per tant, aquesta unitat és la
interlocutora del Govern davant del Parlament en tot allò referent
a la tramitació de cadascuna de les iniciatives esmentades.

Les funcions de la Direcció General de Relacions amb el Par-
lament en relació amb aquesta activitat consisteixen bàsicament
en:

♦  la recepció regular de les iniciatives parlamentàries
admeses a tràmit per la Mesa del Parlament

♦  l’assignació de les iniciatives als departaments en fun-
ció de les matèries a què es refereixen

♦  la coordinació de les actuacions departamentals en una
mateixa iniciativa

♦  el control dels terminis de compliment de les iniciatives

♦  la supervisió general de totes les tramitacions que es
duen a terme en aquest àmbit

D’aquesta activitat quotidiana la Direcció General de Relaci-
ons amb el Parlament elabora estudis de seguiment i estadístics.
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Glossari de termes parlamentaris

♦ Comissió
Per agilitar la tasca que es du a terme al Parlament es constitueixen
grups de treball especialitzats entre els diputats. La composició de
cada comissió es fa en proporció al nombre de diputats i diputades
de cada grup parlamentari.

♦ Compareixença
Les comissions poden requerir la presència dels membres del
Consell Executiu i de les autoritats i els funcionaris públics com-
petents per raó de la matèria que es debat, així com sol·licitar la
presència d’altres persones amb la mateixa finalitat.

♦ Control de terminis
El Reglament del Parlament fixa els terminis de la tramitació de
les iniciatives parlamentàries i estableix mesures per als casos
d’incompliment. La Direcció General de Relacions amb el Parla-
ment vetlla perquè els diferents departaments hi donin resposta o
realitzin l’actuació dins del temps assenyalat per a cada supòsit.

♦ Diputació permanent
La seva funció primordial és garantir la continuïtat de la Cambra
quan aquesta no es reuneix per vacances parlamentàries, per-
què ha expirat la legislatura o quan s’ha dissolt el Parlament i
fins a la constitució de la nova Cambra. La Diputació Permanent
està integrada per 23 diputats en proporció a la força numèrica
de cada grup parlamentari.

♦ Grup Parlamentari
Integrat per un mínim de cinc diputats d’un mateix partit o coali-
ció, a excepció del Grup Mixt. Actualment, els grups que formen
part de la Cambra són: Convergència i Unió, Socialistes-Ciuta-
dans Pel  Canvi ,  Grup Popular,  Esquerra Republ icana de
Catalunya i Iniciativa per Catalunya-Verds.
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♦ Interpel·lació
Instrument de control sobre els motius i propòsits de l’actuació
del Govern en qüestions de política general. Es diferencia de la
pregunta oral perquè el tema que tracta és més ampli i perquè es
disposa de més temps per a la seva substanciació davant el Ple. A
més, la interpel.lació pot acabar amb la presentació d’una moció.

♦ Junta de portaveus
És constituïda pels portaveus de cada grup parlamentari. També
hi pot prendre part un representant del Govern: actualment en re-
presentació del conseller de Governació i Relacions Institucionals
hi assisteix el director general de Relacions amb el Parlament. El
president del Parlament presideix les seves sessions. La Junta de
Portaveus intervé decisivament a formar l’ordre del dia del Ple.

♦ Mesa
Òrgan rector col·legiat del Parlament que es compon del presi-
dent, de dos vicepresidents i quatre secretaris. S’encarrega, en-
tre d’altres funcions, de l’admissibilitat o inadmissibilitat a tràmit
dels documents d’índole parlamentària.

♦ Moció
Posteriorment a la substanciació d’una interpel·lació, el diputat
o grup parlamentari que la va formular pot presentar una moció,
sobre la qual la Cambra s’haurà de pronunciar a la sessió plenà-
ria següent. És una funció d’impuls a l’acció del Govern, ja que
l’insta a actuar en un determinat sentit sobre el qual haurà de
donar compte al Parlament.

♦ Oficial Major
És el cap superior de tot el personal i de tots els serveis del
Parlament i compleix les funcions tècniques de sosteniment i d’as-
sessorament als òrgans rectors d’aquest, assistit dels lletrats del
Parlament adscrits a l’Oficialia Major. Assessora la Mesa, redac-
ta l’acta de les sessions i atén, sota la direcció del president,
l’execució dels acords.
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♦ Ordre del dia
Relació ordenada de temes que ha de tractar el Parlament. L’or-
dre del dia del Ple l’estableix el president del Parlament d’acord
amb la Junta de Portaveus. L’ordre del dia de les comissions és
fixat per les meses de les comissions, d’acord amb el president i
la Mesa del Parlament.

♦ Ple
És l’òrgan suprem de la Cambra. Debat, de forma definitiva i en
última instància, les qüestions que són competència del Parla-
ment de Catalunya. El convoca el president a iniciativa pròpia o
a sol·licitud, almenys, de tres grups parlamentaris o d’una cin-
quena part dels diputats. Actualment, en formen part 135 dipu-
tats i diputades.

♦ Preguntes
Instrument de control mitjançant el qual els grups parlamentaris
poden sol·licitar informació al Consell Executiu sobre un tema
concret. Poden ser preguntes escrites o orals. Les orals poden
ser contestades en el Ple o en Comissió. El termini per respon-
dre les escrites és de 15 dies a partir de la seva publicació en el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. En les sessions ordi-
nàries del Ple (habitualment els dimecres) es dedica una hora a
les preguntes orals. Els primers 30 minuts són preguntes dirigi-
des al president de la Generalitat i la mitja hora següent a la
resta de membres de l’Executiu.

♦ Proposició de llei
L’exercici de la iniciativa legislativa parlamentària es concreta
pròpiament en les proposicions de llei. La pot presentar un dipu-
tat amb la signatura de quatre membres més de la Cambra o un
grup parlamentari amb la sola firma del seu portaveu. Quan és el
Consell Executiu qui exerceix aquesta iniciativa es tracta d’un
projecte de llei. La Comissió a qui correspon per la matèria pre-
para el text abans de ser votat en el Ple.

♦ Proposició no de llei
Iniciativa que té per objecte obtenir una resolució del Parlament.
Sobre els textos de les proposicions no de llei formulades, els
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grups parlamentaris poden presentar esmenes. En un debat pos-
terior es sotmetran a votació. El resultat serà un manament adre-
çat a l’Executiu, o el manifest d’una opinió, d’una voluntat o del
suport a algú. Tot i que el Reglament ho preveu, és excepcional
que es tractin al Ple.

♦ Resolució
La majoria de les resolucions sorgides de proposicions no de llei
s’adrecen al Govern i l’impulsen a dur a terme una determinada
actuació. Si no s’especifica en el text, el termini de temps que
disposa l’Executiu per donar compte del seu compliment és de
quatre mesos.

♦ Sessió
Temps de treball parlamentari destinat a acomplir un ordre del
dia. Pot ser ordinària o extraordinària. Hi ha dos períodes de ses-
sions: de setembre a desembre i de febrer a juny. Normalment,
els dilluns no hi ha sessió parlamentària.

♦ Sessió informativa
Els consellers compareixen davant una comissió per a una ses-
sió informativa a petició pròpia o quan ho sol·licita la comissió.
En una sessió informativa també hi poden assistir i intervenir
autoritats i funcionaris dels departaments. Així mateix, les co-
missions poden sol·licitar la compareixença d’altres persones
enteses en una matèria determinada.

♦ Sol·licitud d’informació
Els diputats tenen dret a obtenir informació de l’Administració de
la Generalitat en un termini màxim de trenta dies. No és una fun-
ció de control en sentit estricte, però sí un instrument per a exer-
cir-la.

♦ Vacances parlamentàries
Gener, juliol i agost són els mesos de vacances parlamentàries.
En aquest període no es computen els terminis parlamentaris
per la tramitació d’iniciatives, llevat que l’afer en qüestió s’hagi
inclòs a l’ordre del dia d‘una sessió extraordinària.
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L’activitat parlamentària
de la VI Legislatura
(1r, 2n i 3r període de
sessions)
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En aquest període s’han celebrat 174 comissions, que han
aprovat un total de 287 resolucions.

Plens del Parlament

La VI Legislatura del Parlament de Catalunya va començar el 5
de novembre de 1999.  Des d’aleshores i fins al 21 de desembre
de 2000, s’han celebrat 26 sessions plenàries.

En aquestes sessions, s’han inclòs tres debats generals:

♦  Debat sobre l’orientació política general del Consell
Executiu, del 3 al 5 d’octubre de 2000

♦  Debat sobre la gestió i el model de la formació
ocupacional a Catalunya, el 16 de novembre de 2000

♦  Debat general sobre la política educativa referent al
1r cicle d’Educació infantil (0 a 3 anys), el 27 i 28 de
juny de 2000

Comissions

♦ Comissió d’Organització i Administració de
la Generalitat i Govern Local 11

♦ Comissió d’Estudi de la Problemàtica del
Món Rural a Catalunya 4

♦ Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana 12

♦ Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost 7

♦ Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i
Turisme 12
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♦ Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 7

♦ Comissió de Política Territorial 13

♦ Comissió de Política Cultural 15

♦ Comissió de Política Social 15

♦ Comissió de l’Estatut dels Diputats 5

♦ Comissió de Govern Interior 6

♦ Comissió de Control Parlamentari de
l’actuació de la CCRTV 10

♦ Comissió de la Sindicatura de Comptes 6

♦ Comissió del Síndic de Greuges 4

♦ Comissió sobre la UE i d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat 7

♦ Comissió sobre el procés d’equiparació
Dona-Home 8

♦ Comissió per a la Societat de la Informació 9

♦ Comissió sobre la situació de la Joventut a
Catalunya 4

♦ Comissió sobre la Política d’Immigració a
Catalunya 11

♦ Comissió d’Estudi sobre la Sida 3

♦ Comissió sobre la situació de la Pesca a
Catalunya 3

♦ Comissió sobre Millorament, Prevenció i
Extinció d’Incendis 2
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Lleis aprovades

Des del començament de la VI legislatura i fins al Ple acabat el
21 de desembre de 2000, el Parlament de Catalunya va aprovar 23
lleis. D’aquestes, 20 van partir de la iniciativa del Govern (projectes
de llei), 2 a iniciativa del conjunt de tots els grups parlamentaris
(Llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Llei sobre els drets
d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i
documentació clínica) i 1 sorgida de la iniciativa legislativa popular
(Llei reguladora de la incineració de residus).

♦  Llei 1/2000, de 30 de març, de modificació de la Llei
13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
(DOGC 3111, 31.3.00)

♦  Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya
(DOGC 3133, 5.05.00)

♦  Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2000
(DOGC 3144, 22.05.00)

♦  Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i admi-
nistratives
(DOGC 3149, 29.05.00)

♦  Llei 5/2000, de 5 de juny, de modificació de l’article 29
de la Llei 16/1991 de les policies locals
(DOGC 3160, 14.06.00)

♦  Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques
(DOGC 3174, 4.07.00)
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♦  Llei 7/2000, de 19 de juny, de modificació de la Llei 5/
1985, de 16 d’abril, de creació del Centre d’Informació
i Desenvolupament Empresarial, i de la Llei 23/1984,
de 28 de novembre, del Laboratori General d’Assaigs i
Investigacions
(DOGC 3174, 4.07.00)

♦  Llei 8/2000, de 19 de juny, de modificació parcial de la
Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Cen-
tre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
(DOGC 3174, 4.07.00)

♦  Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat
dinàmica a Catalunya
(DOGC 3189, 24.07.00)

♦  Llei 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport
en aigües marítimes i continentals
(DOGC 3189, 24.07.00)

♦  Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la inci-
neració de residus a Catalunya
(DOGC 3269, 20.11.00)

♦  Llei 12/2000, de 20 de novembre, per a la transmissió
a la Generalitat de Catalunya de la titularitat de les
instal·lacions del sistema Ter-Llobregat
(DOGC 3270, 21.11.00)

♦  Llei 13/2000, de 20 de novembre, de regulació dels drets
d’usdefruit, d’ús i d’habitació
(DOGC 3277, 30.11.00)

♦  Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de
la  Generalitat de Catalunya per al 2001
(DOGC 3295, 30.12.00)

♦  Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i
administratives
(DOGC 3295, 30.12.00)
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♦  Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’impost sobre grans
establiments comercials
(DOGC 3295, 30.12.00)

♦  Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments co-
mercials
(DOGC 3299, 5.01.01)

♦  Llei 18/2000, de 29 de desembre, sobre publicitat ins-
titucional
(DOGC 3300, 8.01.2001)

♦  Llei 19/2000, de 29 de desembre, d’aeroports de
Catalunya
(DOGC 3303, 11.1.2001)

♦  Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Insti-
tut Català de les Indústries Culturals
(DOGC 3304, 12.1.2001)

♦  Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del pacient,
i documentació clínica
(DOGC 3303, 11.1.2001)

♦  Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de per-
sones grans
(DOGC 3304, 12.1.2001)

♦  Llei 23/2000, de 29 de desembre, de modificació de la
L le i  15 /1998,  de  28  de  desembre ,  de l  Conse l l
Interuniversitari de Catalunya
(DOGC 3309, 19.1.2001)
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Projectes de llei

En acabar el tercer període de sessions de la VI Legislatura, hi
ha 11 projectes de llei aprovats pel Consell Executiu de la Gene-
ralitat :

♦  Projecte de llei d’ordenació ambiental de la il·luminació
exterior per a la protecció del medi nocturn

♦  Projecte de llei de justícia juvenil

♦  Projecte de llei d’arxius i documents de Catalunya

♦  Projecte de llei de mesures urbanístiques sobre el sòl
no urbanitzable i sobre formulació i tramitació de plans
parcials en sòl urbanitzable no delimitat

Lleis aprovades durant la V i la VI Legislatures

                           V Legislatura                      VI Legislatura

1996 1997 1998 1999 2000

  19   18   24   10   23

Total 71 Total 23
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♦  Projecte de llei de creació de l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca

♦  Projecte de llei reguladora de l’estacionament tempo-
ral de vehicles de motor

♦  Projecte de llei de mediació familiar de Catalunya

♦  Projecte de llei de fundacions privades

♦  Projecte de llei de cooperació al desenvolupament

♦  Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004

♦  Projecte de llei de Meteorologia

Proposicions de llei

En acabar l’any 2000, es troben en tràmit parlamentari:

♦  Proposició de llei de modificació de la Llei 23/1998 d’es-
tadística de Catalunya, reguladora de l’elaboració i la
publicitat de les enquestes i els estudis d’opinió de la
Generalitat

♦  Proposició de llei de creació de l’Institut Català del
Turisme

♦  Proposició de llei de supressió de la Comissió de Preus
de Catalunya

♦  Proposició de llei de modificació de la llei 10/1998 d’unions
estables de parella
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♦  Proposició de llei de foment de la pau

♦  Proposició de Llei de modificació de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 63 de la Llei 13/1989 d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya

♦  Proposició de llei de modificació de la llei 1/1981 del
Consell Consultiu de la Generalitat

♦  Proposició de llei de suport a les unitats familiars

♦  Proposició de llei sobre el règim d’incompatibilitats d’alts
càrrecs i de Diputats del Parlament

♦  Proposició de llei d’incompatibilitats dels membres del
Govern, dels alts càrrecs del Govern i de l’Administra-
ció de la Generalitat, i de les institucions i de les em-
preses que en depenen

♦  Proposició de llei de modificació de la Llei 8/1987 mu-
nicipal i de règim local de Catalunya

♦  Proposició de llei de creació del Col·legi Oficial d’Engi-
nyers Tècnics en Informàtica de Catalunya

♦  Proposició de llei de creació del Col·legi Oficial d’Engi-
nyers en Informàtica de Catalunya

♦  Proposició de llei per a la reorganització territorial de
l’Administració pública a Catalunya

♦  Proposició de llei sobre l’aplicació obligatòria del dret
de venda de gràcia a les operacions de compravenda
d’habitatge protegit

♦  Proposició de llei d’atribució de competències en ma-
tèria d’acolliment de les persones grans
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Iniciatives parlamentàries sotmeses a votació

Iniciatives aprovades

Total

20

3

337

18

56

434

àmplia
majoria

(1)

1

29

2

23

55

tots
grups

12

2

295

16

32

357

CIU+
PP

4

 4

 1

9

CIU+
ERC

 1

1

CIU
IC

 1

1

CIU+
PP+
PSC

1

 2

3

CIU+
PP+
 ERC

2

1

3

CIU+
PP+
IC-V

1

1

CIU+
 ERC+
IC-V

 1

1

Altres

 3(5)

3

Projectes
de llei

Proposi-
cions de

llei

Proposi-
cions no

de llei
(3)

Propos-
tes de

resolució
(4)

Mocions/
Reso-

lucions

Total

(1) Tots els grups excepte un
(2) Inclou també les no preses en consideració
(3) El 85% de les proposicions no de llei aprovades per unanimitat, ho són amb esmena de CiU
(4) No s’hi inclouen les propostes de resolució derivades dels debats monogràfics i de política general
(5) Inclou una proposta aprovada amb els vots d’IC, PCS i ERC, amb abstenció de PP i el vot en contra de CiU
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Iniciatives rebutjades(2)

 Projectes
de llei

Proposi-
cions de

llei

Proposi-
cions no

de llei

Propos-
tes de

resolució
(4)

Mocions/
Reso-

lucions

Total

Total

10

85

5

10

110

CIU+
PP

8

74

5

10

97

CIU+
ERC

 3

3

CIU+
PP+
PSC

6

6

CIU+
PP+
 ERC

 1

1

CIU+
IC-V+
ERC
+PSC

1

1

2

CIU+
PP+

PSC+
 IC-V

1

1

Reti-
rades

13

103

5

2

123

Total
trami-

tacions

20

26

525

28

68

667
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 Del total de les iniciatives parlamentàries sotmeses a votació
en aquesta Legislatura fins a desembre de 2000, un 65,1% han
estat aprovades, un 16,5% han estat rebutjades i un 18,4% han
estat retirades.

De les iniciatives aprovades, el 82,5% ho han estat per la to-
talitat dels grups de la Cambra, i un 12,5% per àmplia majoria
(tots els grups parlamentaris menys un). El 5% restant corres-
pon a altres combinacions amb el grup majoritari al Parlament.

De les lleis, un 60,9% han estat aprovades per unanimitat i un
21,7% amb el suport de tres grups parlamentaris o més.

Del total de proposicions no de llei presentades pels diversos
grups, el 64,2% han estat aprovades, 16,2% rebutjades i 19,6%
retirades.

De les proposicions no de llei aprovades, el 87,5% ho han
estat per tots els grups, mentre que el 8,6%, per àmplia majoria.

De les mocions i resolucions presentades pels grups, han estat
aprovades el 82,4%, rebutjades el 14,7% i retirades 2,9%.
D’aquestes iniciatives, el 57,1% s’han aprovat per unanimitat del
Ple de la Cambra i el 41,1% per àmplia majoria.
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El Departament de Governació i Relacions Institucionals, a
través de la Direcció General de Relacions amb el Parlament
coordina l’activitat de control parlamentari del Govern. Aquesta
Direcció General rep les iniciatives presentades pels diputats o
pels grups parlamentaris i encarrega l’elaboració de la resposta
al departament de la Generalitat a què correspongui per raó de
la matèria, fa el seguiment de la seva tramitació i controla els
terminis de compliment de les iniciatives. En el supòsit d’iniciati-
ves que afecten competències de diferents departaments, la Di-
recció General de Relacions amb el Parlament coordina la trami-
tació i vetlla per la unificació dels criteris de resposta.

El tipus d’iniciatives presentades amb més freqüència són les
preguntes escrites (60,6%) i les proposicions no de llei (17%).
De les 1.113 proposicions no de llei que han estat presentades,
s’han aprovat 287 resolucions que impulsen el Govern a dur a
terme una determinada actuació.

Els departaments als quals els han estat assignades un ma-
jor nombre d’iniciatives són els de Política Territorial i Obres Pú-
bliques (1161), Medi Ambient (795), Sanitat i Seguretat Social
(667), Ensenyament (567) i Indústria, Comerç i Turisme (519).

Iniciatives parlamentàries
assignades als departaments
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Presidència 6 36 12 17 2 77(3) 5 228 15 2 400

16 64 17 12 4 96 14 4 227

5 19 3 13 2 7 15 123 44 231

Ensenyament 95 21 25 4 9 17 365 29 2 567

Cultura 87 15 16 4 12 12 261 24 1 432

2 84 29 32 10 22 23 429 35 1 667

16 291 63 26 3 30 21 696 13 2 1161

36 18 17 1 6 3 169 13 2 265

Treball 1 27 5 7 4 2 17 133 24 3 223

Justícia 9 37 14 24 5 5 4 126 14 1 239

7 63 19 15 2 5 23 369 13 3 519

Benestar Social 2 40 10 22 2 21 5 148 18 268

Medi Ambient 1 168 38 26 3 29 26 487 15 2 795

Interior 7 24 15 19 1 9 4 233 9 2 323

1 42 8 9 2 20 17 101 14 2 216

Total 73 1113 287 280 45 258 192 3964 294 27 6533

Governació i
Relacions

Institucionals
Economia,
Finances i
Planificació

Sanitat i Seguretat
Social

Politica Territorial i
Obres Públiques

Agricultura
Ramaderia i Pesca

Indústria, Comerç i
Turisme

Universitats,
Recerca i Societat

Informació

Sessió
Propo- Propo- Reso- Inter- Preg. Preg. Preg. Sol·lici- informa-

Departaments sició de sició no lució pel·lació Moció oral en oral en escrita tud tiva i Total
llei de llei Ple Comis- (1) informa- compa-

sió ció reixença
(2)

Iniciatives parlamentàries assignades al departaments

(1) El total inclou també les preguntes retirades
(2) El total es refereix només a les que s’han dut a terme
(3) Inclou les preguntes orals al president
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Iniciatives per temes assignats als Departaments

25

Regadius/
obres
16%

Altres
14%

Pesca
9%

Pressupostos
15%

Politica agrària i
desenvolupament rural

46%

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Atenció immigrants
11% Formació adults

10%

Atenció disminuïts
15% Equipaments i

atenció gent gran
50%

Departament de Benestar Social

Departament de Cultura

Política lingüística
15%

Esport
11%

Patrimoni
arquitectònic

10%
Museus

8%

Altres
39%

Arxius i biblioteques
17%

Violència domèstica
14%
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Departament d’Economia, Finances i Planificació

Creixement econò-
mic
8%

Departament d’Ensenyament

Departament de Governació i Relacions Institucionals

Política financera i
pressupostos

21%

Patrimoni
5%

Fons europeus
3%

Tributs
4%

Altres
25%

Comptabilitat pública
34%

Promoció educativa
8%

Altres
9%

Centres docents
51%

Recursos humans
12%

Funció pública
25%

Administració
local
22%

Relacions exteriors
i

cooperació
25%

Altres
24%

Desenvolupament
autogovern

4%

Ordenació i innovació
educativa

20%
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Departament d’Indústria, Comerç i Turisme

Comerç urbà
8%

Altres
4%

Altres
8%

Línies elèctriques
37%

Energies renovables
13%

Política industrial
16%

Política turística
26%

Departament d’Interior

Departament de Justícia

Bombers
21%

Trànsit
9%

Joc
21%

Mossos
45%

Atenció al menor
23% Dret i entitats

jurídiques
5%

Relacions amb
administració justícia

29%

Execució penal
35%
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Departament de Medi Ambient

Planificació
ambiental

5% Altres
6%

Espais naturals
28%

Aigües
40%Residus

16%

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Transports
públics

17%

Planificació
urbanistica

12%

Autopistes
6% Altres

8%

Carreteres
57%

Departament de la Presidència

Organització i mitjans
Administració

15%

Criteris de
política
general

13%

Telecomunicacions i
Audiovisuals

11%
Integració
immigrants

4%
Joventut

2%

Altres
37%

Drets de la dona
18%

Qualitat ambiental
5%
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Departament de Sanitat i Seguretat Social

Salut pública
13%

Administració gene-
ral

14%

Urgència i
emergències

14%

Atenció primària
15%

Atenció sanitària,
social i comunitària

13%

Altres
7%

Atenció hospitalària
24%

Departament de Treball

Altres
10%

Relacions laborals
13%

Fons ocupacionals i
altres afins

50%

Cooperatives
i

autoempresa
6%

Discriminació per raó
de sexe

8%

Sinistralitat i salut
laboral
13%

Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Altres
48%

Centres de Referèn-
cia
5%

Finançament Universitats
5%

Catalunya en Xarxa
7%

Arribada del cable
8%

Accés a la Universitat
27%
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Iniciatives parlamentàries proposades
durant el primer any de la VI Legislatura

Variacions respecte del primer any de la V Legislatura

V VI
Legis- Legis- Varia- Incr.
latura latura ció %

66 73 7 10,6

550 1113 563 102,4

163 280 117 71,8

229 188 -41 -17,9

350 192 -158 -45,1

3082 3964 882 28,6

154 294 140 90,9

219 287 68 31,1

34 45 11 32,4

4847 6436 1589 32,8

Iniciativa

Proposicions
de llei

Proposicions
no de llei

Interpel·lacions

Preguntes orals
al Ple

Preguntes orals
en Comissió

Preguntes
 escrites

Sol·licituds
d’informació

Resolucions

Mocions

Total
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Destaca l’increment de les iniciatives parlamentàries durant el
primer  any de la VI legislatura respecte al primer any de la V
Legislatura.

Cal notar l’important increment del nombre de proposicions
no de llei, sobretot tenint en compte que d’aquests procediments
en deriven resolucions que tenen, en general, caràcter imperatiu
per al Govern.

En canvi, el nombre de preguntes orals ha disminuït notablement.

Quadre comparatiu del nombre d’iniciatives
parlamentàries del primer any de Legislatura
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2 9 4 2 1 9 2 8 7
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Relacions entre
govern i parlament a les
comunitats autònomes
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La Constitució Espanyola es refereix, en el seu article 152, a
l’organització institucional autonòmica, basada, principalment, en
una Assemblea Legislativa i en un Consell de Govern.

Els estatuts d’autonomia de les comunitats autònomes fan
referència a la funció de control de l’Assemblea sobre el Consell
de Govern. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, disposa, en el
seu art icle 31.1 que el Parlament “representa el poble de
Catalunya i exerceix la potestat legislativa, aprova els pressu-
postos, impulsa i controla l’acció política de govern i exerceix les
altres competències que li siguin atribuïdes per la Constitució”.
No tots els estatuts regulen els procediments del control parla-
mentari (només ho fan els del País Basc, Castella-la Manxa,
Navarra i Madrid) però sí que ho fan els reglaments de les res-
pectives assemblees autonòmiques. Així, per exemple, el Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en el seu Títol IV sobre el fun-
cionament del Parlament, dedica un capítol a l’impuls i el control
de l’acció política i de govern.

Les funcions parlamentàries de control i impuls es troben ac-
tualment en auge, en contraposició del declivi notable sofert per
la clàssica funció legislativa. Prova d’això és el creixement pro-
gressiu de l’ús que fan els diversos grups parlamentaris dels ins-
truments de control i impuls de l’acció de l’executiu. El volum de
les preguntes parlamentàries, les sol·licituds d’informació i do-
cumentació, les proposicions no de llei, etc., ha augmentat con-
siderablement en les darreres legislatures, i els executius auto-
nòmics s’han vist obligats a reforçar les unitats encarregades de
les relacions amb la respectiva assemblea. Andalusia és el cas
més paradigmàtic, ja que aquesta Comunitat Autònoma compta-
va, fins a la recent creació de la Conselleria de Relacions Insti-
tucionals, amb una Conselleria dedicada exclusivament a les re-
lacions amb el Parlament.

Relacions entre Consells de Govern
i Assemblees Legislatives a les Comunitats Autònomes
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La Direcció General de Relacions amb el Parlament del Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
de Catalunya ha elaborat un estudi sobre el tractament de les
iniciatives parlamentàries a partir del moment en què arriben als
consells de Govern i del mètode de treball que se segueix en
cadascun dels òrgans encarregats de les relacions amb l’Assem-
blea legislativa. Aquest estudi no entra a analitzar el fons dels
procediments de control i impuls de l’acció de govern, però sí
que vol descriure com els executius procedeixen a l’hora de do-
nar resposta a les iniciatives parlamentàries que impliquen aque-
lles funcions.

La Direcció General de Relacions amb el Parlament del De-
partament de Governació i Relacions Institucionals s’ha posat
en contacte amb els governs autonòmics perquè aquests expo-
sin el seu mètode de funcionament davant els procediments que
impliquen control i impuls per part de les cambres legislatives
autonòmiques i per obtenir dades sobre, entre d’altres, la unitat
encarregada de les relacions Consell de Govern / Assemblea
Legislativa; funcions principals i normativa reguladora; organit-
zació de la unitat; recursos materials i tècnics; procediment de
treball, etc.

Aquest estudi no inclou els casos especials de les ciutats au-
tònomes de Ceuta i Melilla que presenten uns trets peculiars,
tant en la seva realitat política com en l’estructura organitzativa.
Efectivament, Ceuta i Melilla són casos molt sui generis que tren-
quen d’alguna manera amb l’Estat autonòmic pel que fa al repar-
timent competencial. A ambdues ciutats autònomes es combina
la figura del president de la Ciutat Autònoma amb la de president
del Consell de Govern, president de l’Assemblea i alcalde. Aques-
ta situació trenca amb l’harmonia que suposa el sistema parla-
mentari autonòmic amb els seus mecanismes de control del le-
gislatiu sobre l’executiu i per tant, no han estat analitzades en
aquest article.
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Comparatiu autonòmic

Les unitats que s’encarreguen de les relacions entre els con-
sells de Govern i les assemblees legislatives de les comunitats
autònomes són serveis específics adscrits a secretaries gene-
rals tècniques o a direccions generals. A dues comunitats autò-
nomes, Aragó i Extremadura, es tracta d’una Secretaria Gene-
ral. A Andalusia existeix una secretaria general de relacions amb
el Parlament amb rang de viceconselleria.

Pel que fa a les conselleries de les quals depenen aquests
serveis o direccions generals, en la majoria dels casos es tracta
de la Conselleria de Presidència. A la Comunitat Valenciana, la
Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les
Corts depèn de la Vicepresidència Segona del Consell, òrgan
directiu de la Presidència de la Generali tat Valenciana. A
Andalusia es tracta de la Conselleria de Relacions Institucionals.
Al País Basc, d’una vicepresidència. A Catalunya, de la Conse-
lleria de Governació i Relacions Institucionals. I a La Rioja se
n’encarrega la Conselleria de Desenvolupament Autonòmic.

A Aragó no  hav ia  ex is t i t  ma i  un  òrgan encar regat
específicament de les relacions Govern / Parlament fins a la pre-
sent legislatura. La Secretaria General de Relacions amb les
Corts es va crear en aquesta Comunitat Autònoma el setembre
de 1999. Aquesta Secretaria depèn directament de la Presidèn-
cia del Govern autonòmic.

Menys de la meitat dels consells executius autonòmics dispo-
sen d’una infraestructura a la seu de l’Assemblea legislativa, que
es limita a la disposició d’un despatx. A Andalusia, la Conselle-
ria de Relacions Institucionals comparteix seu entre l’edifici del
Govern i el del Parlament.

Cal destacar el cas de la Comunitat Valenciana, que disposa d’un
circuit de televisió per al seguiment de les sessions plenàries i, a
més, tenen prevista la instal·lació d’una aplicació informàtica per a la
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transmissió del senyal televisiu de les Corts Valencianes a través de
la xarxa corporativa de la Generalitat Valenciana.

A Catalunya ja es poden seguir les sessions plenàries per
internet, a través de la pàgina web del Parlament. En aquesta
Comunitat Autònoma, com a novetat d’aquesta legislatura, es
poden seguir en directe, pel segon canal de la televisió autonò-
mica, les preguntes orals a què es sotmet el President de la
Generalitat de Catalunya en cada sessió plenària.

Tampoc no són majoria les comunitats autònomes que dispo-
sen d’una aplicació informàtica específica per al tractament i
gestió de les iniciatives parlamentàries de tramitació escrita. La
major part treballen sobre una base de dades i només alguna
d’elles, com és el cas d’Andalusia, Catalunya o de la Comunitat
Valenciana, tramiten les iniciatives mitjançant un programa con-
nectat amb el Parlament.

Coordinació, control, seguiment i comunicació són funcions
comunes a tots els governs autonòmics en la gestió de les inici-
atives parlamentàries. Podem fer un resum d’aquestes funcions:

♦  Seguiment del programa legislatiu del Govern i com-
promisos parlamentaris adquirits.

♦  Preparació d’estudis, treballs de documentació i actua-
cions preparatòries relacionades amb les iniciatives
parlamentàries.

♦  Comunicació, coordinació i informació a les conselleri-
es en relació amb l’estudi i el control parlamentari i la
supervisió de la tramitació de les iniciatives.

♦  Assistència jurídica i administrativa al titular de la Con-
selleria en les funcions de coordinació.

♦  Remissió a l’Assemblea legislativa dels projectes de
llei aprovats pel Consell de Govern.

♦  Elaboració d’estadístiques (tant de règim intern com
extern).
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Aquestes són, bàsicament, les atribucions que tenen encomana-
des les unitats encarregades de les relacions entre el legislatiu i
l’executiu de les diverses comunitats autònomes. Ara bé, cadascuna
té particularitats, tant organitzatives com normatives, que fan que
assumeixin altres funcions.

Per exemple, a Andalusia canalitzen també les iniciatives ciuta-
danes i institucionals que afecten les relacions del Consell de Go-
vern amb el Parlament i coordinen les relacions amb altres cambres
autonòmiques.

A Castella i Lleó s’ocupen també de tots els convenis que subs-
crigui l’Administració autonòmica amb l’Administració general de l’Es-
tat, òrgans constitucionals, altres comunitats autònomes, corporaci-
ons locals i entitats o persones públiques o privades, així com la
seva publicitat, si escau. A més, fan el seguiment del procés de trans-
ferències entre l’Estat i la Comunitat Autònoma, així com els infor-
mes i les anàlisis sobre desenvolupament autonòmic.

A Catalunya, la Direcció General de Relacions amb el Parlament
també s’ocupa del manteniment de les relacions de caràcter polític i
administratiu entre el Conselh Generau dera Val d’Aran i la Genera-
litat, donat el reconeixement legislatiu de les peculiaritats històri-
ques de l’organització administrativa interna de què gaudeix la co-
marca de la Val d’Aran.

A Galícia, la Direcció General de Relacions Institucionals s’en-
carrega, a més, d’organitzar i coordinar processos electorals en què
sigui competent la Comunitat Autònoma.

De la mateixa manera que es donen moltes similituds en el
llistat de funcions que exerceixen en relació amb les tasques par-
lamentàries, el procediment de treball que se segueix des dels
Consells de Govern és molt semblant. El procés s’inicia amb la
recepció de les iniciatives per part de la unitat corresponent. En
la majoria dels casos les iniciatives es distribueixen entre les
diferents conselleries depenent de la matèria de què es tracti.
Aquestes preparen els informes de resposta i els trameten a la
conselleria que s’encarrega de les relacions amb l’Assemblea
legislativa que, al seu torn, vetllarà per la seva adequació tant
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de contingut com de forma (termini) a la iniciativa. Si no hi ha cap
inconvenient, la resposta s’envia al Parlament.

A Catalunya, el procediment és diferent, ja que tot i que la Direc-
ció General de Relacions amb el Parlament de la Conselleria de
Governació i Relacions Institucionals centralitza l’arribada de les ini-
ciatives i s’encarrega de la seva posterior distribució per conselleri-
es, la tramitació de la resposta i la seva posterior tramesa al Parla-
ment es fa des de cada Conselleria. La Direcció General de Relaci-
ons amb el Parlament no entra en el control del contingut de les
respostes, sinó que fa un control formal perquè s’adeqüin als requi-
sits que estableix el Reglament del Parlament de Catalunya i, si no
és així, insten cada Conselleria a fer-ho.

Excepte en el Govern del Principat d’Astúries, a les conselleries
de cada comunitat autònoma existeix un responsable d’afers parla-
mentaris que s’encarrega de la preparació de les iniciatives parla-
mentàries que li pertoquen segons les competències que assumeix
la conselleria. Algunes comunitats autònomes estableixen reunions
periòdiques amb els responsables de les diferents conselleries amb
la finalitat, principalment, d’unificar criteris. A més, se’ls ofereix as-
sessorament tècnic i, en alguns casos (Canàries, Catalunya, Comu-
nitat Valenciana) també la realització de cursos relacionats amb les
seves funcions.

Es pot afirmar que a gairebé tots els governs autonòmics s’esta-
bleixen relacions periòdiques amb els membres de les assemblees
legislatives, en la gran majoria dels casos mitjançant l’assistència
d’un membre del Govern a les juntes de portaveus dels correspo-
nents parlaments. El rang d’aquest representant del Govern a les
juntes de portaveus és diferent segons cada comunitat autònoma. A
Cantàbria i Canàries és el mateix conseller de Presidència; a
Catalunya –per delegació del conseller- i a Galícia, és el director
general de Relacions amb el Parlament, a Extremadura, el secretari
de Relacions amb l’Assemblea, etc.

A banda de l’assistència a les juntes de portaveus, també es fan
contactes més informals amb els diputats dels diferents grups i, so-
bretot, amb els components del grup o grups que donen suport al
Govern. En altres casos, els contactes es fan a través del lletrat major
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(País Basc) o mitjançant reunions amb els presidents de les comissi-
ons parlamentàries (Extremadura).

Generalment, les relacions amb el Congrés dels Diputats i amb
el Senat es porten des de la conselleria que s’encarrega de les rela-
cions amb el Parlament. Això és així en la majoria dels casos (Aragó,
Castella i Lleó, Galícia, Navarra, La Rioja i Cantàbria), però no sem-
pre hi ha un òrgan específic que tingui assignada aquesta funció
(Catalunya, País Basc, Extremadura, Múrcia) i, moltes vegades, se-
gons el tema de què es tracti, es porta des de la Conselleria compe-
tent.

El mateix sistema de relacions es repeteix quan es tracta del
Defensor del Pueblo i, quan així es preveu, de la figura equivalent a
aquest a la Comunitat Autònoma.

Respecte a les relacions amb altres institucions, la Direcció Ge-
neral del Secretariat de la Junta i Relacions Institucionals de la Jun-
ta de Castella i Lleó manté relacions amb la Comisión Mixta de
Transferencias, el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en
Castilla y León, el Ministeri d’Administracions Públiques, el BOE i
amb altres comunitats autònomes (Extremadura, Castella-la Manxa,
i Madrid).

La Direcció de la Secretaria del Govern i de Relacions amb el
Parlament del País Basc també estableix relacions amb el Consell
d’Estat i amb les Diputacions Forals. La Junta d’Andalusia s’encar-
rega de la coordinació de les relacions del Consell de Govern amb
altres parlaments autonòmics i realitza col·laboracions en l’àmbit
universitari.

Tret de les Illes Balears i d’Extremadura, totes les comunitats
autònomes realitzen una memòria sobre l’activitat parlamentària. A
Extremadura es fa una compareixença del vicepresident i del secre-
tari de Relacions amb l’Assemblea a la seu del Parlament. Normal-
ment les memòries són per períodes de sessions o per legislatura
(sovint en els dos casos), i també anuals. A les memòries es recu-
llen la totalitat d’iniciatives parlamentàries legislatives i de l’acció
d’impuls i control de Govern que realitzen les respectives assemble-
es autonòmiques.
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Unitat encarregada  de les relacions amb
l’Assemblea Legislativa Conselleria

Andalusia Secretaría General Relaciones
de Relaciones con el Parlamento Institucionales

Aragó Secretaría General Presidencia
de Relaciones con las Cortes del Gobierno

Servicio de Relaciones con la
Astúries Junta General del Principado Presidencia

(Secretaría General Técnica)

Direcció General de Relacions
Balears amb el Parlament i Coordinació Presidència

Normativa

Canàries Secretaría General Técnica Presidencia

Cantàbria Negociado de Relaciones Presidencia
con el Parlamento

Castella- Dirección General Presidencia
la Manxa de Relaciones con las Cortes

Castella Dirección General del Presidencia y
i Lleó Secretariado de la Junta y Administración

Relaciones Institucionales Territorial

Catalunya Direcció General Governació i
de Relacions amb el Parlament Relacions

Institucionals
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Dirección General Presidencia y
Galícia de Relaciones Institucionales Administración

Pública

Dirección de la Secretaría del Vicepresidencia
País Basc Gobierno y de Relaciones con el del Gobierno

Parlamento

Extremadura Secretaria de Relaciones con la Presidencia
Asamblea

Madrid Secretaría General Técnica Presidencia

Múrcia Dirección de Relaciones Presidencia
Institucionales

Navarra Secretaría General de Presidencia,
Presidencia Justicia e Interior

Desarrollo
La Rioja Secretaría General Técnica Autonómico y

Admin. Públicas

Comunitat Subsecretaria del Secretariat del Vicepresidència
Valenciana Govern i Relacions amb les Corts Segona del

Consell

Ceuta Gabinete de Presidencia Presidencia y Rel.
Institucionales

Melilla Secretaría General Técnica Desarrollo
Autonómico
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Annex:
Calendari de Plens del Quart Període

de Sessions del Parlament

La Mesa del Parlament, en sessió del dia 24 de gener de 2001, d’acord
amb el que estableix l’article 62.1 del Reglament, i d’acord amb la
Junta de Portaveus ha aprovat el calendari de sessions plenàries per
al quart període de sessions, febrer-juny 2001, a reserva de les modi-
ficacions que l’actuació del Parlament demani.

Calendari de sessions plenàries per al quart període
de sessions de la VI Legislatura (febrer-juny 2001)

Febrer Març   Abril Maig  Juny

7-8 7-8 18-19 16-17 13-14

21-22 28-29 30-31  27-28

BOPC núm. 142, 30 gener 2001
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