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Projecte de llei del codi de consum de 
catalunya
Tram. 200-00078/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
714)

En el BOPC 714, del 19 de maig de 2010, al Dictamen 
de la Comissió d’Economia Finances i Pressupost, a 
la pàg. 16,

Títol o epígraf: Article 112-3. Irrenunciabilitat 
dels drets

On diu: 

«Article 112-3. Irrenunciabilitat dels drets

»Els drets que aquesta llei atorga a les persones consu-
midores són irrenunciables i és nul qualsevol pacte que 
les exclogui.»

Ha de dir: 

«Article 112-3. Irrenunciabilitat dels drets

»Els drets que aquesta llei atorga a les persones consu-
midores són irrenunciables i és nul qualsevol pacte que 
els exclogui.»

A la pàg. 17,

Títol o epígraf: Article 122-2. Obligació dels em-
presaris 

On diu: 

«S’entén per segurs els béns que duen, [...].»

Ha de dir: 

«Es presumeix que són segurs els béns que duen, [...].»

A la pàg. 18,

Títol o epígraf: Article 123-7. Integració con-
tractual de l’oferta, la promoció i la publicitat

On diu: 

«3. [...] s’han d’interpretar d’acord [...].»

Ha de dir: 

«3. [...] s’han d’integrar d’acord [...].»

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROjECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROjECTES DE LLEI

Projecte de llei del llibre segon del codi 
civil de catalunya, relatiu a la persona 
i la família
Tram. 200-00054/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
728)

En el BOPC 728, del 2 de juny de 2010, a les esmenes 
reservades per a defensar en el Ple, a la pàg. 74,

L’esmena 223, que correspon a l’esmena núm. 97 del G. 
P. de Convergència i Unió, ha estat publicada per error 
com a esmena reservada. Per consegüent, resta anul·lada 
de la reserva.

Projecte de llei de l’autoritat de Protec-
ció de Dades de catalunya
Tram. 200-00070/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 71806, 72149 i 72330), Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 71827) i Grup Mixt (reg. 
71894).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 23.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.
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Ha de dir: 

«2. S’entén [...] ha d’estar en disposició de facilitar la 
informació complementària que li sigui requerida per 
la persona consumidora.»

A la pàg. 20,

Títol o epígraf: Article 126-10. Serveis públics 
de consum

On diu: 

«4. El Govern ha de potenciar [...].

5. El Govern ha de cooperar [...]»

Ha de dir: 

«4. La Generalitat ha de potenciar [...]

5. La Generalitat ha de cooperar [...]»

A la pàg. 21,

Títol o epígraf: Article 126-15. Campanyes infor-
matives i activitats de difusió

On diu: 

«L’Administració de la Generalitat ha d’acomplir cam-
panyes informatives i activitats [...]»

Ha de dir: 

«L’Administració de la Generalitat ha de dur a terme i 
fomentar campanyes informatives i activitats [...]»

A la pàg. 23,

Títol o epígraf: Article 127-10. Foment de les 
organitzacions de persones consumidores de Ca-
talunya

On diu: 

«El Govern ha de fomentar [...]»

Ha de dir: 

«La Generalitat ha de fomentar [...]»

Títol o epígraf: Article 124-1. Indemnització i 
reparació de danys

On diu: 

«2. El Govern ha d’adoptar [...]»

Ha de dir: 

«2. La Generalitat ha d’adoptar [...]»

A la pàg. 19,

Títol o epígraf: Article 125-1. Protecció jurídica, 
administrativa i tècnica

On diu: 

«2. El Govern ha de fomentar [...]»

Ha de dir: 

«2. La Generalitat ha de fomentar [...]»

Títol o epígraf: Article 126-1. Promoció, publici-
tat i informació

On diu: 

«3. La informació que contenen els envasos, els emba-
latges i les etiquetes (...).»

Ha de dir: 

«3. La informació que figura als envasos, als embalat-
ges i a les etiquetes [...].»

Títol o epígraf: Article 126-5. Característiques 
dels béns

On diu: 

«La informació que contenen els envasos, els embalat-
ges i a les etiquetes [...]:»

Ha de dir: 

«La informació que figura als envasos, als embalatges 
i a les etiquetes [...]»

Títol o epígraf: Article 126-7. Compensacions i 
indemnitzacions

On diu: 

«2. S’entén [...] ha d’estar disposat a facilitar la informa-
ció complementària que li sigui requerida per la persona 
consumidora.»
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Ha de dir: 

«4. La Generalitat ha de considerar l’adhesió a l’arbi-
tratge de consum com a mèrit objectiu en la valoració 
de [...]»

Títol o epígraf: Article 133-5. Distintiu d’adhesió 
a l’arbitratge

On diu: 

«2. Els empresaris adherits al sistema arbitral de con-
sum han d’informar les persones consumidores de ma-
nera clara de llur adhesió a l’arbitratge, per mitjà del 
distintiu corresponent.»

Ha de dir: 

«2. Els empresaris adherits al sistema arbitral de con-
sum han d’informar les persones consumidores de ma-
nera clara de llur adhesió a l’arbitratge, per mitjà del 
distintiu a què fa referència l’apartat 1»

A la pàg. 26,

Títol o epígraf: Article 211-4. Atenció a les per-
sones consumidores

On diu: 

«b) A atendre i informar [...]»

Ha de dir: 

«b) Atendre i informar (...)»

On diu: 

«d) Posar a disposició, en qualsevol relació de consum, 
de les persones consumidores, sigui quin en sigui el lloc 
de residència, informació que ha d’incloure, en qualse-
vol cas, l’adreça postal, el número de telèfon d’atenció 
i el número de fax o l’adreça de correu electrònic on 
les persones consumidores o bé poden sol·licitar qual-
sevol»

Ha de dir: 

«d) Posar a disposició de les persones consumidores, 
sigui quin en sigui el lloc de residència, en qualsevol 
relació de consum, informació que ha d’incloure, en 
qualsevol cas, l’adreça postal, el número de telèfon 
d’atenció i el número de fax o l’adreça de correu elec-
trònic on les persones consumidores o bé poden sol-
licitar qualsevol»

A la pàg. 24,

Títol o epígraf: Article 127-12. Col·laboració 
amb l’Administració

On diu: 

«El Govern ha de fomentar [...]»

Ha de dir: 

«La Generalitat ha de fomentar [...]»

Títol o epígraf: Article 128-1. Drets lingüístics 
de les persones consumidores

On diu: 

«2. [...]

b) Les informacions necessàries per al consum, d’acord 
amb llurs característiques, l’ús i el maneig adequats dels 
béns i serveis, amb independència del mitjà, format o 
suport utilitzat, i, [...].

[...]

3. El Govern ha de vetllar»

Ha de dir: 

«2. [...]

b) Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el 
maneig adequats dels béns i serveis, d’acord amb llurs 
característiques, amb independència del mitjà, format 
o suport utilitzat, i, [...]

[...]

3. La Generalitat ha de vetllar»

A la pàg. 25,

Títol o epígraf: Article 132-2. Principis

On diu: 

«4. [...] ha de renunciar a actuar com a experta en els 
mateixos casos.»

Ha de dir: 

«4. [...] ha de renunciar a actuar com a perita en els 
mateixos casos.»

Títol o epígraf: Article 133-4. El sector públic i 
l’arbitratge de consum

On diu: 

«4. La Generalitat de Catalunya ha de considerar l’ad-
hesió a l’arbitratge de consum com a mèrit objectiu en 
la valoració de [...]»
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A la pàg. 37,

Títol o epígraf: Article 311-4. Coordinació entre 
òrgans administratius de defensa de les persones 
consumidores

On diu: 

«4. L’Agència Catalana del Consum ha de lliurar la in-
formació necessària als organismes d’àmbit territorial 
i els ha de dotar, en la mesura de les seves possibilitats, 
dels mitjans adequats perquè puguin acomplir llur tasca 
eficaçment.»

Ha de dir: 

«4. L’Agència Catalana del Consum ha de lliurar la in-
formació necessària als organismes d’àmbit territorial i 
els ha de facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, 
els mitjans adequats perquè puguin acomplir llur tasca 
eficaçment.»

Títol o epígraf: Article 312-2. Principi de lega-
litat

On diu: 

«1. Una norma amb rang de llei ha de regular l’exercici 
de les potestats administratives en matèria de disciplina 
del mercat i de defensa de les persones consumidores.

2. La llei ha de regular les mesures cautelars que afectin 
els drets i interessos legítims dels administrats.»

Ha de dir: 

«1. L’exercici de les potestats administratives en matèria 
de disciplina del mercat i de defensa de les persones 
consumidores ha d’estar regulat per una norma amb 
rang de llei.

2. Les mesures cautelars que afectin els drets i inte-
ressos legítims dels administrats han d’estar regulades 
per una llei.»

Títol o epígraf: Article 312-4. Principi de tipi-
citat

On diu: 

«1. Només són infraccions administratives les vulnera-
cions de l’ordenament jurídic tipificades per la llei.»

Ha de dir: 

«1. Només són infraccions administratives les vulnera-
cions de l’ordenament jurídic establertes per la llei.»

A la pàg. 27,

Títol o epígraf: Article 211-6. Requisits formals 
de la documentació

On diu: 

«1. [...]

a) La mida de lletra ha de facilitar la lectura i la com-
prensió del text.

b) El contrast de la lletra més petita ha d’ésser almenys 
igual que el millor contrast del text.

2. S’ha d’establir per reglament la mida de la lletra ne-
cessària perquè la lectura i la comprensió del text dels 
documents obligatoris siguin viables.»

Ha de dir: 

««1. [...]

a) La mida de lletra ha de permetre i facilitar la lectura 
i la comprensió del text.

b) El contrast de la lletra més petita ha d’ésser almenys 
igual que el millor contrast del text.

2. S’ha d’establir per reglament la mida de la lletra ne-
cessària perquè la lectura i la comprensió del text dels 
documents siguin viables.»

Títol o epígraf: Article 211-10. Requisits en matè-
ria de consum per a les ofertes o les promocions

On diu: 

«1. Els anuncis de condicions especials més beneficioses 
per a la persona consumidora amb relació a les practi-
cades habitualment per l’empresa o l’establiment han 
d’indicar almenys:»

Ha de dir: 

«1. La publicitat de condicions especials més benefi-
cioses per a la persona consumidora amb relació a les 
practicades habitualment per l’empresa o l’establiment 
ha d’indicar almenys:»

A la pàg. 29,

Títol o epígraf: Article 221-2. Informació a les 
persones consumidores

On diu: 

«b) El telèfon, l’adreça de correu electrònic i, en tot cas, 
una adreça d’un establiment o una oficina on la persona 
consumidora [...].»

Ha de dir: 

«b) El telèfon, l’adreça de correu electrònic i, en tot cas, 
una adreça física on la persona consumidora [...].»
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g) Adoptar, fins i tot de manera immediata, les mesures 
cautelars que estableix la normativa per a garantir els 
interessos generals de les persones consumidores.

2. Si l’accés als locals i les instal·lacions a què fa refe-
rència l’apartat 1.a està restringit al públic en general, 
el personal inspector ha de tenir el consentiment de la 
persona inspeccionada, sens perjudici de les respon-
sabilitats administratives que puguin derivar de la ne-
gativa o resistència a permetre l’accés als locals i les 
instal·lacions.

3. L’Administració de consum pot sol·licitar l’autoritza-
ció judicial per a accedir als locals i les instal·lacions de 
les persones inspeccionades. Si la negativa o resistència 
a permetre-hi l’accés persisteix, pot sol·licitar l’auxili 
dels cossos i les forces de seguretat per a accedir a les 
dependències objecte d’inspecció.

4. El personal inspector pot obtenir una còpia o repro-
ducció de la documentació a què fa referència l’apar-
tat 1.b, incloses les dades de caràcter personal, sense 
consentiment de tercers, d’acord amb el que estableix 
la normativa reguladora en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal, per a incorporar-la a les 
diligències inspectores.

5. La documentació i les dades obtingudes pels òrgans 
competents en matèria d’inspecció de consum en l’exer-
cici de llurs funcions d’investigació i control té caràcter 
reservat i únicament es pot utilitzar per a la finalitat de 
l’actuació inspectora, de manera que queda expressa-
ment prohibida la cessió o la comunicació a tercers, lle-
vat que una norma amb rang de llei obligui a comunicar 
els fets si posen en relleu indicis d’infraccions penals o 
administratives en altres matèries.

6. Les citacions de les persones inspeccionades, d’acord 
amb el que estableix l’apartat 1.d, han d’indicar el lloc, 
la data, l’hora i l’objecte de la compareixença i han 
d’evitar pertorbar, tant com sigui possible, les obliga-
cions laborals i professionals de les persones citades, 
que poden comparèixer acompanyades del personal 
d’assessorament que considerin pertinent.»

A la pàg. 41,

Títol o epígraf: Article 322-6. Els informes de 
la inspecció

On diu: 

«2. Els informes de la inspecció tenen el mateix valor 
probatori [...].»

Ha de dir: 

«2. Els fets recollits en els informes de la inspecció 
tenen el mateix valor probatori [...].»

A la pàg. 39,

Títol o epígraf: Article 321-2. Competències

On diu: 

«1. L’activitat d’inspecció i control a la qual es refereix 
l’article 321-1 és acomplerta pels òrgans competents 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els 
serveis [...].»

Ha de dir: 

«1. L’activitat d’inspecció i control a la qual es refereix 
l’article 321-1 és acomplerta pels òrgans competents de 
l’Administració de la Generalitat i els serveis [...].»

A la pàg. 40,

Títol o epígraf: Article 322-2. Facultats del per-
sonal inspector

Substituir el redactat pel text següent: 

«1. El personal inspector de les diferents administra-
cions públiques, d’acord amb el principi de proporcio-
nalitat i respecte als drets dels administrats, en el marc 
de les competències de l’Administració de consum, té 
les facultats següents: 

a) Accedir sense cap avís previ als locals i les instal-
lacions de les persones inspeccionades i fer-hi visites 
d’inspecció i control, amb independència que als dits 
locals i instal·lacions hi pugui tenir accés el públic en 
general.

b) Exigir a la persona inspeccionada l’exhibició de la 
documentació que ha de tenir obligatòriament per raó 
de l’activitat que acompleix, i també la documentació 
mercantil, industrial i comptable i qualsevol altra que 
sigui rellevant als efectes de la investigació dels fets.

c) Requerir la tramesa a les dependències administra-
tives de la documentació a què fa referència la lletra b 
o de les dades que siguin necessàries si no s’han pogut 
facilitar en el moment de la visita inspectora.

d) Requerir, de manera fefaent, la presència de les per-
sones inspeccionades, de llurs representants legals o 
de qualsevol altra persona a les dependències adminis-
tratives, al domicili de l’empresa o al lloc on es comer-
cialitzen, emmagatzemen, distribueixen o manipulen 
productes o es presten serveis a fi de portar a terme 
les comprovacions inspectores corresponents o fer els 
requeriments a què fa referència la lletra c.

e) Practicar les proves, les investigacions o els exàmens 
necessaris per a comprovar el compliment de la norma-
tiva i pot prendre mostres i fer les comprovacions i els 
assaigs sobre els béns o serveis posats a disposició de 
les persones consumidores.

f) Advertir les persones inspeccionades de les irregula-
ritats detectades i requerir-los que les esmenin i s’ade-
qüin a la normativa.
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3.01.02.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de regulació de les 
festes tradicionals amb bous
Tram. 202-00079/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 72329).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.06.2010 al 23.06.2010).

Finiment del termini: 25.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.

Proposició de llei de reforma parcial 
de l’impost sobre successions i dona-
cions
Tram. 202-00087/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72455) i Grup Mixt (reg. 72457).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.06.2010 al 18.06.2010).

Finiment del termini: 21.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 4/1998, del 12 de març, de protecció 
de cap de creus, pel que fa a la delimi-
tació del Parc natural de cap de creus i 
del paratge natural d’interès nacional de 
la serra de rodes, al Port de la selva
Tram. 202-00088/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 72457) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 72473).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.06.2010 al 18.06.2010).

Finiment del termini: 21.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.

A la pàg. 42,

Títol o epígraf: Article 323-1. Qüestions gene-
rals

On diu: 

«7. El personal inspector, per raons d’urgència, pot 
adoptar les mesures cautelars que estableix aquesta llei 
estenent una acta d’inspecció motivada. L’òrgan com-
petent ha de confirmar, modificar o aixecar les mesures 
cautelars en el termini més breu possible i, en cap cas, 
per un termini superior a quinze dies a partir de l’en-
demà del dia en què s’hagin adoptat. Aquestes mesures 
s’han de notificar a la persona inspeccionada. Si no es 
compleixen aquests preceptes, les mesures cautelars 
resten sense efecte.»

Ha de dir: 

«7. El personal inspector, per raons d’urgència, pot 
adoptar les mesures cautelars que estableix aquesta llei 
estenent una acta d’inspecció motivada. Aquestes me-
sures han d’ésser confirmades, modificades o aixecades 
per mitjà d’un acord de l’òrgan competent en el termini 
més breu possible i, en cap cas, en un termini superior 
a quinze dies a partir de l’endemà del dia en què s’ha-
gin adoptat. Aquest acord s’ha de notificar a la persona 
inspeccionada. Si no es compleixen aquests preceptes, 
les mesures cautelars resten sense efecte.»

Projecte de llei de polítiques de joventut
Tram. 200-00089/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 72281) i Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 72328).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia.

Finiment del termini: 22.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.
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3.10.25.

Proposta de resolució sobre el com-
pliment del compromisos adquirits pel 
Govern amb l’ajuntament de Barcelona 
per a la rehabilitació i la remodelació del 
carmel per al període 2005-2012
Tram. 250-02819/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72425) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72438).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.06.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.06.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72454) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72468).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 16.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.

3.10. PROCEDIMENTS qUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta de resolució sobre la convo-
catòria de la comissió de seguiment de 
l’acord de mesures per a l’ocupació ju-
venil a catalunya
Tram. 250-02818/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72425) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72438).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.06.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.06.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72454) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72468).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 16.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.
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3.10.25.

Proposta de resolució sobre la senyalit-
zació del congost de collegats i el pa-
ratge de l’argenteria amb panells a la 
carretera n-260
Tram. 250-02823/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72425).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.06.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.06.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72454).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 16.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.

Proposta de resolució sobre la implan-
tació d’una versió del web rodaliesdeca-
talunya.cat per a telèfons mòbils
Tram. 250-02820/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72425) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72438).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.06.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.06.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72454) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72468).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 16.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.



Núm. 741 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 16 de juny de 2010

11

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta de resolució sobre el siste-
ma de guàrdies mèdiques al caP de 
móra la nova i a l’aBs móra la nova - 
móra d’ebre
Tram. 250-02825/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72425) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72438).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.06.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.06.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72454) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72468).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 16.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.

Proposta de resolució sobre la progra-
mació d’accions per a incrementar el 
turisme israelià als Pallars, l’alta riba-
gorça i l’aran
Tram. 250-02824/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72425) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72438).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.06.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.06.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72454) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72468).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 16.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.
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3.10.25.

Proposta de resolució sobre la recepció 
de la televisió digital terrestre a Gósol 
(Berguedà)
Tram. 250-02827/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72425) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72438).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.06.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.06.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72454). 

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 16.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.

Proposta de resolució sobre la pre-
sa en consideració de les aportacions 
dels col·lectius que han participat en la 
redacció dels plans de protecció i ges-
tió dels espais protegits de la Plana de 
Lleida
Tram. 250-02826/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 72438).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.06.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.06.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 72468).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 16.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.
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3.10.25.

Proposta de resolució sobre la reorga-
nització de l’administració de la Genera-
litat per a reduir la despesa pública
Tram. 250-02829/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72425) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72438).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.06.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.06.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72454) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72468).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 16.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.

Proposta de resolució sobre el reconei-
xement de la figura dels firaires i la re-
gulació de llur activitat
Tram. 250-02828/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 72438).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.06.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.06.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 72468).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 16.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.



16 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 741

14

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.45.

3.10.92. PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIó EN 
L’APLICACIó DELS PRINCIPIS DE SUBSI-
DIARIETAT I PROPORCIONALITAT PER LA 
UNIó EUROPEA

control del principi de subsidiarietat 
amb relació a la Proposta de regla-
ment del Parlament europeu i del con-
sell de modificació del reglament (ce) 
539/2001, pel qual s’estableixen la llis-
ta de tercers països els nacionals dels 
quals estan sotmesos a l’obligació de 
visat per a creuar les fronteres exteri-
ors i la llista de tercers països els nacio-
nals dels quals estan exempts d’aques-
ta obligació
Tram. 295-00014/08

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 72422).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.06.2010 al 15.06.2010).

Finiment del termini: 16.06.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.06.2010.

3.15. MOCIONS SUBSEGüENTS A INTERPEL-
LACIONS

moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la modificació dels crite-
ris de concessió de subvencions
Tram. 302-00243/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 72375 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 11.06.2010

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

José Domingo Domingo, portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 139.1 del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente moción subsiguiente a la Interpe-
lación al Gobierno sobre la modificación de los criterios 
de concesión de subvenciones (tram. 300-00291/08):

Proposta de resolució sobre la crea-
ció d’un banc de dades dels estocs de 
fruita
Tram. 250-02830/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72425) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72438).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.06.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.06.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 72454) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 72468).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 16.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.

3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA O UN 
COMUNICAT DEL GOVERN

Projecte del Pla estratègic de serveis 
socials de catalunya 2010-2013
Tram. 259-00002/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 72303).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.06.2010 al 22.06.2010).

Finiment del termini: 23.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2010.
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3.15.

moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les retallades aplicades 
en les polítiques socials
Tram. 302-00244/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 72386 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 11.06.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveu l’article 139 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent moció, subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les retallades aplicables 
en les polítiques socials (tram. 300-00290/08): 

Els problemes de la integració social i cultural de la 
immigració així com l’elecció d’un model de societat 
és un fenomen recurrent en el debat social, mediàtic i 
polític. Temes com l’ús del vel a l’escola, la creació de 
guettos en alguns barris de les nostres ciutats, la neces-
sària adaptació de la nostra educació per donar resposta 
al creixent nombre d’alumnes provinents d’altres parts 
del món, o la fonamental protecció de la igualtat entre 
homes i dones en algunes comunitats en són alguns 
d’ells. Aquestes qüestions fan incidència en la quoti-
dianitat, en el dia a dia, en la convivència en els nostres 
municipis, barris i carrers.

Aquesta és la realitat de la nostra societat plural i com-
plexa, en la qual, el sorgiment de noves percepcions, 
de nous universos simbòlics i de noves concepcions del 
món i de la societat, exigeix dels representants del poble 
reflexions i respostes serioses i acurades als nous rep-
tes que ens plantegen algunes actuacions que dia a dia 
veiem en l’espai públic, com és el cas de l’ús de peces 
que tapen gairebé o per complet la cara de la dona com 
és el burka i el niqab.

Aquesta és una realitat que no es pot ni s’ha de ama-
gar. Negar-se a participar d’aquest debat per prejudicis 
d’allò políticament correcte és perillós i temerari per 
a la nostra societat occidental. En la nostra qualitat de 
representants polítics ens correspon i tenim l’obligació 
de prendre decisions clares i inequívoques a favor de la 
societat dels drets i de les llibertats per a tots i totes, que 
és el que ens caracteritza com a civilització.

Altres països ja ho han fet, i estan al capdavant de la 
defensa d’aquests drets i llibertats. La conveniència o 
no de l’acceptació de l’ús de peces que tapen el rostre 
és una qüestió d’actualitat en diversos estats de la Unió 
Europea on s’estan plantejant diferents propostes nor-
matives. Països com Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, 

1. El Parlamento de Cataluña insta a la Sindicatura de 
Cuentas para que elabore un informe específico de las 
subvenciones otorgadas por los Departamentos de la 
Generalitat y en especial de los de Presidencia, Vicepre-
sidencia, Cultura y Medios de Comunicación y Acción 
Social y Ciudadanía en el que se valoren los procedimi-
entos de adjudicación de las subvenciones, la legalidad 
de las mismas y la adecuación del gasto a la actividad 
subvencionada empleando criterios de eficacia, econo-
mía, calidad y equidad.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de Ca-
taluña para que:

a) La Administración de la Generalitat y los organismos, 
empresas y entidades que de ella dependen garanticen 
el derecho de los diputados del Parlamento de Cataluña 
a obtener información sin trabas conforme establece el 
artículo 5 del Reglamento de la Cámara.

b) Refuerce la transparencia en la gestión de sus orga-
nismos e instituciones mediante la creación de la Ofi-
cina de la Transparencia que vele por el buen gobierno, 
el funcionamiento ético y la transparencia del sistema 
público, reduzca el riesgo de prácticas desviadas del 
interés general y el uso inadecuado de los fondos pú-
blicos.

c) Dado el volumen de la actividad subvencionadora de 
la Generalitat, presente un proyecto de Ley de subven-
ciones inspirado en los principios de igualdad, transpa-
rencia, objetividad, eficacia y eficiencia, que refuerce las 
obligaciones de los beneficiarios, así como los sistemas 
de control y evaluación de los objetivos, introduciendo 
criterios de planificación en la concesión de las sub-
venciones para conciliar los objetivos con el coste y las 
fuentes de financiación y estableciendo la creación y 
regulación de una base de datos de subvenciones.

d) Vele para que se dé cumplimiento exacto al artículo 
87 del Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, 
que establece como requisito para la concesión de sub-
venciones que la finalidad responda al fomento de una 
actividad de utilidad pública o interés social o para la 
promoción de una finalidad pública.

e) Vele para que el procedimiento de concesión de 
subvenciones sea preferentemente el de concurrencia 
competitiva y que la concesión directa de subvenciones 
sea realmente sea excepcional y únicamente cuando se 
acredite la imposibilidad de promover la concurrencia 
pública por las características del subvencionado o de 
la actividad a desarrollar.

Palau del Parlament, 9 de junio de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto GP Mixto
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en relació a la celebració de les festes tradicionals, així 
com per raons de seguretat respecte a les forces i cossos 
policials o per raons de salut i higiene en el treball.

b) Donar suport als municipis per a les tasques de me-
diació intercultural en l’exercici del compliment de la 
normativa estatal, autonòmica i de les ordenances mu-
nicipals de prohibició de l’ús del burka i del niqab.

c) Potenciar el diàleg amb els sectors més oberts i libe-
rals de la comunitat musulmana de Catalunya.

d) Incloure específicament l’ús de peces com el burca 
o el niqab amb una clara connotació criminalitzadora 
i discriminatòria per a la dona en la Llei 5 / 2008, de 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.

Parlament de Catalunya, 10 de juny de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafael López i Rueda

moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la retallada de prestaci-
ons socials
Tram. 302-00245/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 72391 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 11.06.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep Lluís Cleries i 
Gonzàlez, Diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Moció 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la retalla-
da de prestacions socials (tram. 300-000292/08)

Moció

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu total re-
buig a la congelació de la revalorització de les pensions 
contributives per a l’any 2011 decretada pel Govern de 
l’Estat a través del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de 
maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per 
reduir el dèficit públic.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

a) Expressar el seu total rebuig a la congelació de la 
revalorització de les pensions contributives per a l’any 
2011 decretada pel Govern de l’Estat a través del Reial 
Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic.

b) Adreçar-se al Govern de l’Estat per exigir-li el com-
pliment de l’establert a les recomanacions del Pacte de 
Toledo referides al manteniment del poder adquisitiu de 
les pensions públiques i, en conseqüència, suprimeixi 

Països Baixos o Noruega ja han discutit i regulat sobre 
aquesta qüestió. Catalunya com a comunitat, i Espa-
nya com a nació, no poden quedar al marge del debat 
europeu.

De fet, molts municipis ja han regulat sobre la matèria, 
i en molts altres ja s’estan discutint el canvi de les or-
denances municipals. Entra dins de l’autonomia muni-
cipal, i, per manca del coratge dels governs autonòmic 
i nacional, permeten als alcaldes garantir l’estat de dret 
en els seus municipis. Però som conscients que per a que 
la llei es compleixi per a tots i totes, independentment 
del lloc de residència i per protegir un sistema clar que 
eviti la confusió a la ciutadania, és necessària la regu-
lació a nivell nacional i el suport autonòmic a totes les 
iniciatives que vagin encaminades a la prohibició del 
cobriment de la cara en la via pública així com a totes 
les mesures de mediació intercultural que vagin en la 
línia de donar suport a aquestes mesures.

Som conscients, finalment, que hi ha excepcions de se-
guretat i culturals que cal considerar. L’ús del casc per 
part dels motoristes en el trànsit rodat, l’ús de màsca-
res protectores en l’exercici d’algunes professions, o el 
cobriment de la cara en actes culturals com carnavals, 
processons o altres esdeveniments, són excepcions que 
cal realitzar.

Moció

1. Insta el Govern de la Generalitat a instar el govern 
de l’Estat a: 

a) Realitzar les reformes legals i reglamentàries neces-
sàries per prohibir la utilització de vestits o accesso-
ris que cobreixin totalment la cara i que impedeixin 
la identificació i la comunicació visual tant en la via 
pública com als edificis i equipaments públics (cívics, 
culturals, educatius, esportius i altres) així com en els 
espais de pública concurrència que no tinguin finalitats 
religioses admetent com a excepcions a aquesta prohi-
bició l’ús en relació a la celebració de les festes tradi-
cionals, així com per raons de seguretat respecte a les 
forces i cossos policials o per raons de salut i higiene 
en el treball.

b) Incloure específicament l’ús de peces com el burca 
o el niqab amb una clara connotació criminalitzado-
ra i discriminatòria per a la dona en la Llei Orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la Violència de Gènere i la Llei Orgàni-
ca 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes.

2. Insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Donar suport als ajuntaments que, d’acord amb el 
procediment legal establert i en el marc de les com-
petències i l’autonomia local decideixin realitzar les 
reformes de les ordenances municipals necessàries 
per prohibir la utilització de vestits o accessoris que 
cobreixin totalment la cara i que impedeixin la iden-
tificació i la comunicació visual tant en la via pública 
com als edificis i equipaments públics (cívics, culturals, 
educatius, esportius i altres) així com en els espais de 
pública concurrència que no tinguin finalitats religioses 
admetent com a excepcions a aquesta prohibició l’ús 
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cera en col·laboració, si s’escau, amb d’altres entitats 
financeres.

3. Crear una nova línia que faciliti la capitalització 
d’empreses i els processos de dimensionament empre-
sarial.

4. Reforçar la societat Avalis amb l’aportació de capital 
i deute convertible, en el marc d’un pla de consolidació 
i reorganització de la societat.

5. Augmentar, considerablement les aportacions del De-
partament d’Economia i Finances a l’ICF, 300 milions 
d’euros per l’any 2010 i 250 milions d’euros durant els 
exercicis 2011 i 2012 per tal de consolidar la solvència 
de l’ICF i reforçar la seva capacitat financera.

6. Crear a través de l’ICF un nou instrument de capital 
risc dotat d’un fons de 300 milions d’euros.

7. Facilitar la col·laboració creixent entre l’ICF i l’ICO 
per tal de gestionar crèdits de circulant de la nova línia 
establerta a nivell de l’Estat.

8. Reduir els terminis de pagament de la Generalitat 
per adequar-los a la imminent reforma de la Llei de 
morositat 3/2004.

9. Elaborar un programa d’iniciació a l’R+D finançant 
a les pimes el primer projecte d’investigació industri-
al amb membres de la xarxa tecnològica de Catalunya 
mitjançant cupons tecnològics.

10. Impulsar i consolidar les línies de finançament pel 
sector agroalimentari a través de l’Institut Català del 
Crèdit Agrari (ICCA).

11. Activar una línia de capital - risc que permeti la 
capitalització inicial a emprenedors agroalimentaris i 
que faciliti el desplegament dels seus projectes de nova 
producció, transformació o comercialització.

12. Dissenyar a través de l’ICF i Avalis un nou producte 
de crèdit per emprenedors que combini garanties i crèdit 
i que s’adeqüi a les necessitats d’aquest col·lectiu.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Antoni Fernández Teixidó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

l’establert a l’article 4 de l’esmentat Reial Decret Llei, 
per evitar aquesta retallada social.

c) Suprimir els articles 2 i 3 del Decret Llei 3/2010, 
de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la 
despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit 
públic que contempla la retallada dels concerts sanita-
ris, educatius i de prestació de serveis socials, amb la 
finalitat d’evitar la retallada en drets socials.

d) Suprimir els articles 4, 5 i 6 del Decret Llei 3/2010, 
de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la 
despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit 
públic que signifiquen un augment dels impostos de 
transmissions patrimonials oneroses, acte jurídics do-
cumentats i impost especial sobre determinats mitjans 
de transport.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Josep L. Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les mesures per a la re-
activació de l’economia catalana
Tram. 302-00246/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 72392 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 11.06.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Antoni Fernández 
Teixidó, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les mesures per a la reac-
tivació de l’economia catalana (tram. 300-00293/08).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Establir una nova línia entre l’Institut Català de Fi-
nances (ICF) i l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) per 
un import de 300 milions d’euros per a la compra o 
renovació d’actius fixos i per l’adquisició d’empreses, 
en condicions preferents finançant un ampli ventall de 
projectes de tipus mediambientals, de recerca i desenvo-
lupament relacionats amb l’economia del coneixement, 
la internacionalització, l’eficiència energètica, la gestió 
de residus, la biotecnologia, la salut i els projectes so-
cials, entre d’altres.

2. Facilitar a través de l’ICF la viabilitat de les empre-
ses mitjançant la flexibilització de les condicions per a 
reduir la càrrega financera, l’agilització de terminis, el 
refinançament d’inversions i la reestructuració finan-
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4. INFORMACIó

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I COMUNICACIONS DEL GO-
VERN I D’ALTRES òRGANS

4.70.01. COMPOSICIó DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCàRRECS DE DES-
PATx

encàrrec del despatx del conseller d’in-
terior, relacions institucionals i Partici-
pació al conseller de Política Territorial 
i obres Públiques i al conseller de medi 
ambient i Habitatge
Tram. 330-00162/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 72458 / Coneixement: 15.06.2010

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) i 20 
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència del conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, s’encarregaran 
del despatx del seu Departament el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, el dia 11 de juny de 2010, 
i el conseller de Medi Ambient i Habitatge, els dies 12 
i 13 de juny de 2010.

Cordialment,

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 9 de juny de 2010

N. de la R.: El Decret 74/2010, de 9 de juny, d’encàr-rec 
del despatx del conseller d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació al conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, el dia 11 de juny de 2010, i al 
conseller de Medi Ambient i Habitatge, els dies 12 i 13 
de juny de 2010, és publicat al DOGC 5649, del 14 de 
juny de 2010.
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