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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
la realització d’estades a l’estranger, en el supòsit
que un cop resolta cadascuna de les convocatòries no s’hagi exhaurit l’import màxim destinat
per a l’exercici corresponent que regula aquesta
Ordre, es podrà, amb el romanent que quedi,
obrir nova convocatòria mitjançant resolució del
director general d’Ocupació, en la qual es concretaran els imports màxims destinats.
Atès el que disposa el Reial decret 631/1993,
de 3 de maig, pel qual es regula el Pla nacional
de formació i inserció professional;
Atès el que disposa el capítol 9 del Decret
legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya (DOGC núm. 1926, de 27.7.1994);
Atesa la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
a 2001;
Vist l’informe previ de l’assessoria jurídica i
en ús de les facultats que em són conferides
d’acord amb l’article 14 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat,
RESOLC:
Article 1
Objecte
Aquesta Resolució té per objecte obrir nova
convocatòria dels ajuts del programa Alfa per a
la realització d’estades de pràctiques de perfeccionament professional en empreses a l’estranger adreçades a alumnes de cursos de formació
ocupacional per a persones aturades subvencionats pel Departament de Treball.
Article 2
Bases reguladores
Les bases reguladores de la present convocatòria són les que estableix l’Ordre de 27 de març
de 2001, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir les beques i els ajuts per
a la realització d’estades a l’estranger.
Article 3
Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà
des de l’endemà de la publicació de la present
Resolució al Diari Ofial de la Generalitat de
Catalunya fins el 14 de setembre de 2001.
Article 4
Condicions
4.1 El període d’execució de les estades serà
des de l’1 de novembre de 2001 fins al 31 de
desembre de 2001.
4.2 Les estades hauran de tenir una durada mínima de dues setmanes i màxima de dos
mesos, i que no superin el 30% de la durada total
del curs.
4.3 Les estades es duran a terme en empreses situades a Europa. Excepcionalment, es
podran tenir en compte altres destinacions.
Article 5
Aplicació pressupostària
L’atorgament dels ajuts es farà amb càrrec a
la partida pressupostària 11.04.470.02/1 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any
2001. L’import màxim serà de 45.600.000 de ptes.
(274.061,52 euros).

Article 6
Valoració
Els criteris específics per a la valoració de
sol·licituds en relació amb el què disposa l’article
12.2 de l’Ordre de 27 de març de 2001 seran els
següents:
En relació amb col·lectius prioritaris, ho seran:
Dones menors de 25 anys, col·lectiu 62.
Dones i homes menors de 25 anys, col·lectiu 61.
Dones més grans de 25 anys, col·lectiu 66.
Dones i homes més grans de 25 anys, collectiu 65.
En relació amb l’especialitat del curs, es considerarà més prioritàries les incloses dins les
famílies professionals següents:
Administració i oficines.
Assegurances i finances.
Comerç.
Serveis a la comunitat i persones.
Serveis a les empreses.
Transports i comunicacions.
Turisme i hostaleria.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta resolució produirà efectes des de
l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 17 de juliol de 2001
ANDREU CRUAÑAS I ACOSTA
Director general d’Ocupació
(01.204.070)
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DECRET
219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de
6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
El Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, regula el règim
jurídic aplicable als productors de residus industrials i als transportistes de residus, i estableix normes relatives al control de la gestió
dels residus i les obligacions dels gestors, així
com a les operacions de trasllat de residus, amb
la finalitat d’aconseguir que les activitats de
gestió siguin cada cop més respectuoses amb
el medi ambient.
La disposició addicional tercera de l’esmentat
Decret estableix que els productors o posseïdors
d’envasos usats que tinguin la consideració de
residu industrial els poden retornar al proveïdor d’aquests envasos, i ambdues parts s’alliberen del compliment de les disposicions dels capítols 3 i 5 del Decret.
Si bé el Decret 93/1999, des que va entrar en
vigor, ha facilitat la gestió dels residus i ha fet
possible l’actualització dels diferents aspectes de
la gestió d’acord amb el nou marc normatiu
estatal i comunitari, la redacció donada a la disposició addicional tercera ha comportat, a la
pràctica, problemes tant de caràcter interpretatiu com tècnics que aconsellen procedir a derogar-la.
Per tant, atesa la necessitat de suprimir la
disposició addicional tercera del Decret 93/1999,
de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de
residus, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller
de Medi Ambient, i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article únic
Es deroga la disposició addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments
de gestió de residus.
Barcelona, 1 d’agost de 2001
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
FELIP PUIG I GODES
Conseller de Medi Ambient
(01.204.029)
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