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La Direcció General i la Comissió Interdepartamental
de Relacions Govern - Parlament
Amb el Decret 32/2002, de 5 de febrer, de reestructuració parcial
del Departament de Governació i Relacions Institucionals, recentment
aprovat, la Direcció General de Relacions amb el Parlament queda
estructurada en dues àrees:
A l’Àrea d’Afers Parlamentaris Interdepartamentals, li correspon
coordinar els departaments de la Generalitat en relació amb l’activitat
parlamentària i donar-los suport i assessorament; fer l’assignació, el
seguiment i el control del compliment de les iniciatives parlamentàries
adreçades al Govern; elaborar informes i repostes a les iniciatives
parlamentàries d’àmbit interdepartamental; fer l’anàlisi i l’estudi de les
iniciatives parlamentàries i informar, comunicar i difondre l’activitat del
Govern relacionada amb el Parlament.
A l’Àrea d’Afers Parlamentaris del Departament de Governació i
Relacions Institucionals, li correspon elaborar informes i respostes a
les iniciatives del Pa rlament que afectin competències del
Depar tament de Governació i Relacions Institucionals i fer-ne el
seguiment.
El decret crea també la Comissió Interdepartamental de Relacions
Govern - Parlament, presidida per la directora general de Relacions
amb el Parlament i constituïda, com a vocals, pels caps de gabinet
dels departaments de la Generalitat o, per delegació, pels
responsables d’afers parlamentaris de cada departament.
La Comissió, que es reunirà amb caràcter ordinari cada quinze
dies durant els períodes de sessions del Parlament, té com a funcions
la coordinació, l’intercanvi d’informació i l’establiment de criteris
comuns per a tots els departaments en relació amb les qüestions
parlamentàries adreçades al Govern.
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Les jornades sobre les relacions Govern - Parlament

La Direcció General de Relacions amb el Parlament organitza,
amb el títol Relació Govern – Parlament: un diàleg constructiu,
unes jornades d’intercanvi d’exper iències entre comunitats
autònomes, que versaran sobre les relacions entre els consells
executius i les assemblees legislatives.
En aquestes jornades, que se celebraran a Barcelona els dies 4 i 5
de juliol d’enguany, hi participaran com a ponents reconegudes
personalitats del món universitari, de l’àmbit parlamentari i de
l’Administració pública.
El primer dia de les jornades, es dedicarà a tractar de la
Confluència de funcions entre el Govern i el Parlament, en concret, de
l’exercici de la iniciativa legislativa per part dels consells executius i
de les funcions d’impuls i control de l’acció política i de govern que
desenvolupen els parlaments. Durant el segon dia, i sota el títol
Noves tecnologies, noves relacions, s’obriran els interrogants que
plantegen els canvis tecnològics i la manera com aquests poden
generar unes renovades relacions Govern – Parlament.
Les jornades s’adrecen a representants dels governs i dels
parlaments autonòmics, a professors i a estudiants universitaris, a
professionals de les noves tecnologies aplicades a la democràcia
política i a totes aquelles persones que estiguin interessades a
conèixer com s’estableixen actualment les relacions entre parlaments
i governs i com es poden construir nous ponts de diàleg al segle XXI.
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Espai virtual per a la participació ciutadana en els
avantprojectes de llei
Des del 4 d’octubre de 2001, el web de la Generalitat
(www.gencat.es) compta amb un nou espai virtual per a la participació
ciutadana en els avantprojectes de llei del Govern amb una bústia de
correu vinculada al Depar tament de Gove rnació i Relacions
Institucionals.
Els textos dels avantprojectes de llei, un cop analitzats i
supervisats pel Consell Tècnic i abans de ser aprovats pel Govern,
són publicats íntegrament amb l’objectiu que els ciutadans que hi
estiguin interessats puguin manifestar les seves opinions o aportar-hi
suggeriments enviant un correu electrònic a la bústia de
participaciociutadana@governacio-ri.gencat.es. Els missatges rebuts
són tramesos als grups parlamentaris i sotmesos a la seva
consideració.
Fins a gener de 2002 han estat publicats al web vuit avantprojectes
de llei:
Protecció contra la contaminació acústica
Ordenació vitivinícola
Seguretat alimentària
Creació de l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran
Torn especial de promoció interna de cos auxiliar administratiu al
cos administratiu
Drets reals de garantia
Adequació dels procediments administratius en relació amb el
règim de silenci administratiu i el termini de resolució
Modificació de determinats articles de la Llei 10/1994 de la
policia de la Generalitat en relació amb l’afiliació sindical de
les persones membres dels cos de Mossos d’Esquadra
Durant aquest període s’han rebut 61 missatges la major part dels
quals fan referència als projectes de llei de mesures relatives a la
conciliació del treball amb la vida familiar del personal de les
administracions públiques, de protecció contra la contaminació
acústica i de seguretat alimentària.
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