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relació a la Proposta de reglament del Parlament Euro-
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(CE) 2187/2005 del Consell, pel que fa a la prohibi-
ció de la selecció qualitativa i a les restriccions en 
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la pesca de la pelaia europea i del rèmol en el Mar 
Bàltica, els Belts i el Sund
Tram. 295-00019/08
Coneixement de la proposta p. 11

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parlament Eu-
ropeu i del Consell per la qual es modifica la Direc-
tiva 97/68/CE pel que fa a les disposicions relatives 
als motors comercialitzats d’acord amb el sistema 
flexible
Tram. 295-00020/08
Coneixement de la proposta p. 11

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Consell relatiu 
a les disposicions sobre traducció aplicables a la 
patent de la Unió Europea
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Control del principi de subsidiarietat amb 
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les espècies localment absents en l’aqüicultura
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2. TramiTacions closes per rebuig, re
Tirada, canvi o decaïmenT

2.10. procediments que es clouen amb l’adop
ció de resolucions

2.10.25. propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment de l’oficialitat del català a la Unió Europea
Tram. 250-02614/08
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre la condemna 
dels atacs a la llibertat d’expressió comesos pel Go-
vern de Veneçuela i del tancament d’emissores de 
ràdio i canals de televisió crítics amb el Govern
Tram. 250-02641/08
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre la cessió de 
l’ús de l’Hogar del Productor per a activitats socials 
a Almatret (Segrià)
Tram. 250-02873/08
Rebuig p. 13

2.15. mocions subsegüents a interpel·la cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el turisme
Tram. 302-00251/08
Rebuig p. 13

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la modificació de les lleis aprovades en 

desplegament de l’Estatut en funció de la sentència 
del Tribunal Constitucional
Tram. 302-00252/08
Rebuig p. 13

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els resultats acadèmics dels alumnes 
de primària
Tram. 302-00253/08
Retirada p. 13

2.20. interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la retallada 
d’inversions en infraestructures estratègiques
Tram. 300-00304/08
Retirada p. 14

Interpel·lació al Govern sobre el soterra-
ment de la línia elèctrica de molt alta tensió
Tram. 300-00305/08
Retirada p. 14

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica
Tram. 300-00306/08
Retirada p. 14

3. TramiTacions en curs

3.01. projectes i proposicions de llei i altres 
propostes de norma

3.01.01. projectes de llei

Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya
Tram. 200-00070/08
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatu-
tàries p. 14

Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya
Tram. 200-00076/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes subse-
güents al Dictamen del Consell de Garanties Estatutà-
ries p. 14

Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 200-00084/08
Al·legacions en el tràmit d’audiència als ens locals p. 15

Projecte de llei de polítiques de joventut
Tram. 200-00089/08
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatu-
tàries p. 15

Projecte de llei reguladora del recurs de 
cassació en matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 200-00097/08
Text presentat p. 16

3.01.02. proposicions de llei

Proposició de llei de regulació de les festes 
tradicionals amb bous
Tram. 202-00079/08
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatu-
tàries p. 19

Proposició de llei de segregació del terme 
municipal de Naut Aran de la Reser va Nacional de 
Caça de l’Alt Pallars - Aran
Tram. 202-00089/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 19
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 19
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3.10. procediments que es clouen amb l’adop
ció de resolucions

3.10.25. propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’impuls de les 
mesures per al desenvolupament del Pla estratègic 
SITIC 2008-2011
Tram. 250-02880/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la destinació 
de mossos d’esquadra per a garantir la seguretat a 
la zona del carrer de Famadas, entre Cornellà de 
Llobregat (Baix Llobregat) i l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 250-02881/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a garantir la salut de les persones arran 
del projecte urbanístic de Can Planes, a Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-02882/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per aturar l’expansió del mosquit tigre
Tram. 250-02906/08
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre les mesures 
de seguretat a la carretera C-59 per al trànsit de 
camions amb destinació a la pedrera entre Caldes 
de Montbui i Sant Feliu de Codines
Tram. 250-02907/08
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre la reclamació 
al Govern de l’Estat del compliment de les inversi-
ons a Catalunya aprovades en els darrers exercicis 
pressupostaris
Tram. 250-02908/08
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre la declara-
ció d’independència del Parlament de Kosovo i la 
sentència al respecte del Tribunal Internacional de 
Justícia
Tram. 250-02909/08
Presentació p. 22

3.10.45. procediments relatius a un pla o un co
municat del govern

Projecte del Pla estratègic de serveis soci-
als de Catalunya 2010-2013
Tram. 259-00002/08
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 23

3.10.65. projectes i propostes de resolució d’ac
tuació davant les corts generals

Projecte de resolució per la qual s’acorda 
de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei per la qual es modifica la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 269-00001/08
Text presentat p. 23

3.10.92. procediments de participació en l’apli
cació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la unió europea

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parlament Eu-

ropeu i del Consell relativa als sistemes de garantia 
de dipòsits
Tram. 295-00023/08
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 27

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parlament Eu-
ropeu i del Consell relativa a les condicions d’entrada 
i residència de nacionals de tercers països a efectes 
d’ocupació estacional
Tram. 295-00026/08
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 27

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Consell de 
modificació de la Directiva 2006/112/CE, relativa al 
sistema comú de l’impost sobre el valor afegit, pel 
que fa a la durada de l’obligatorietat de respectar un 
nivell mínim del tipus impositiu normal
Tram. 295-00027/08
Text presentat p. 27
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de formulació d’observacions p. 31

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parlament Eu-
ropeu i del Consell de modificació de la Directiva 
1997/9/CE, relativa als sistemes d’indemnització 
dels inversors
Tram. 295-00028/08
Text presentat p. 31
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de formulació d’observacions p. 48

3.15. mocions subsegüents a interpel·la cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els resultats acadèmics dels alumnes 
de primària
Tram. 302-00253/08
Esmenes presentades p. 48

4. informació

4.40. acords, resolucions i comunicacions 
dels òrgans del parlament

Memòria de la Comissió de Peticions cor-
responent al període comprès entre l’1 de gener de 
2008 i el 15 de juliol de 2010
Tram. 264-00002/08
Coneixement p. 49

4.45. composició dels òrgans del parlament

4.45.02. ple del parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/08
Renúncia de la condició de diputada p. 106

4.50. compliment de resolucions i de moci
ons

4.50.01. compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 
585/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
13/2009, referent a la contractació de serveis externs 
en hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pú-
blica, corresponent al 2006
Tram. 290-00523/08
Sol·licitud de pròrroga p. 106
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 106

Control del compliment de la Resolució 
618/VIII, sobre l’atorgament dels ajuts que estableix 
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la Llei 2/1983, d’alta muntanya, als estudiants univer-
sitaris del Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa
Tram. 290-00552/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 106

Control del compliment de la Resolució 
620/VIII del Parlament de Catalunya, sobre els ajuts 
per a pal·liar els efectes econòmics de la tempesta 
d’agost del 2009 a les explotacions agràries de fruita 
dolça afectades
Tram. 290-00554/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 107

Control del compliment de la Resolució 
627/VIII, sobre la cessió del castell de Montjuïc a 
l’Ajuntament de Barcelona i sobre la planificació del 
Centre per la Pau de Montjuïc per a evitar la dupli-
citat de funcions i actuacions amb l’Institut Català 
Internacional per la Pau
Tram. 290-00561/08
Sol·licitud de pròrroga p. 109
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 109

Control del compliment de la 628/VIII, sobre 
l’increment de la plantilla de l’oficina de correus de 
Sant Vicenç de Castellet (Bages)
Tram. 290-00562/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 109
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 110

Control del compliment de la Resolució 
642/VIII, sobre la creació d’un protocol d’actuació 
amb relació al maltractament de la gent gran
Tram. 290-00568/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 110

Control del compliment de la Resolució 
643/VIII, sobre l’accessibilitat dels ciutadans amb 
discapacitats als equipaments culturals de la Ge-
neralitat
Tram. 290-00569/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 111

Control del compliment de la Resolució 
644/VIII, sobre l’inici de contactes amb el Museu 
dels Claustres i Jardins, de Nova York, per a adqui-
rir-li els sepulcres dels comtes d’Urgell i reposar-los 
al lloc d’origen
Tram. 290-00570/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 111

Control del compliment de la Resolució 
649/VIII, sobre l’atorgament d’ajuts a la producció 
i la comercialització de productes agrícoles i rama-
ders artesans
Tram. 290-00575/08
Sol·licitud de pròrroga p. 112
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 112

Control del compliment de la Resolució 
652/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalitza-
ció 29/2009, referent al Consorci Sanitari Integral, 
corresponent al 2007
Tram. 290-00578/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 112

Documentació en compliment de la Resolu-
ció 662/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual 
s’aprova el Dictamen de la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Coneixement p. 112

4.50.02. compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 70/VIII, 
sobre les polítiques de salut
Tram. 390-00070/08
Sol·licitud de pròrroga p. 114
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 114

4.53. sessions informatives i compareixen
ces

4.53.05. sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Ràdio davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè exposin la 
situació de la ràdio privada a Catalunya
Tram. 356-00802/08
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Plataforma per la Llengua davant la Co-
missió de Benestar i Immigració perquè informin 
sobre els programes que han desenvolupat per a la 
població nouvinguda
Tram. 356-00830/08
Sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença de Joan Se-
gura, representant de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge perquè exposi l’opinió de les 
cooperatives del sector de l’oli amb relació a la gestió 
de les aigües residuals d’aquest sector
Tram. 356-00852/08
Sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença de Joan Ven-
drell i Magdalena Llauradó davant la Comissió de 
Peticions amb relació a la presa en consideració 
pel Congrés dels Diputats de la Proposició de llei 
d’addició d’un apartat a l’article 759 de la Llei 1/2000, 
del 7 de gener, d’enjudiciament civil
Tram. 356-00853/08
Acord sobre la sol·licitud p. 115

4.53.15. sessions informatives i compareixences 
d’autoritats, de funcionaris i d’altres per
sones

Compareixença de representants de l’As-
sociació Catalana de Ràdio davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per a exposar la situació de la 
ràdio privada a Catalunya
Tram. 357-00524/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116
Substanciació p. 116

4.67. comunicacions dels grups parlamentaris 
i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Ga-
ranties Estatutàries
Tram. 200-00070/08
Sol·licitud p. 116

Sol·licitud de dictamen al Consell de Ga-
ranties Estatutàries
Tram. 200-00089/08
Sol·licitud p. 117

Sol·licitud de dictamen al Consell de Ga-
ranties Estatutàries
Tram. 202-00079/08
Sol·licitud p. 118

Renúncia de la condició de diputada
Comunicació p. 118



NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a 
una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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4.70. comunicacions del president de la ge
neralitat i comunicacions del govern i 
d’altres òrgans

4.70.05. documentació tramesa en compliment 
de lleis i altres normes

Memòria de l’Agència Catalana de Protec-
ció de Dades corresponent al 2009
Tram. 334-00148/08
Presentació p. 119

Informe sobre l’evolució dels resultats no 
financers i de l’endeutament de la Generalitat en 
data del 31 de març del 2010
Tram. 334-00149/08
Presentació p. 119

4.90. règim interior

4.90.10. càrrecs i personal

Adaptació de la declaració d’excedència 
voluntària d’un funcionari de carrera 
Acord p. 119

4.90.15. contractació

Contractació del servei de digitalització i 
microfilmació de documentació de l’arxiu del Parla-
ment de Catalunya
Tram. 615-00006/08
Anunci p. 120
Nomenament de la Mesa de contractació p. 121

Contractació del subministrament de cent 
quaranta ordinadors portàtils a títol d’arrendament 
amb opció de compra per a les oficines mòbils dels 
diputats de la IX legislatura del Parlament de Ca-
talunya
Tram. 620-00006/08
Anunci p. 122
Nomenament de la Mesa de contractació p. 123
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1.10.

resolució 752/viii del parlament de ca
talunya, sobre la difusió i el foment dels 
escacs
Tram. 250-02864/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 59, 21.07.2010, DSPC-C 905

Comissió de Política Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tingu-
da el dia 21 de juliol de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la difusió i el foment dels 
escacs (tram. 250-02864/08), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a declarar 
els escacs d’utilitat pública i a emprendre actuacions per 
a difondre’ls i fomentar-ne la pràctica entre la població 
catalana, especialment en els àmbits de l’educació, lúdic 
i de la salut.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Antoni Llevot i Lloret Maria Mercè Roca i Perich

resolució 753/viii del parlament de ca
talunya, sobre el compromís de l’estat 
espanyol amb la defensa dels drets hu
mans
Tram. 250-02879/08

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 28, 22.07.2010, DSPC-C 908

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió tin-
guda el dia 22 de juliol de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el compromís de l’Estat espa-
nyol amb la defensa dels drets humans (tram. 250-
02879/08), presentada per tots els grups parlamen taris.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.10. RESOLUCIONS

resolució 751/viii del parlament de ca
talunya, sobre els criteris d’elecció idio
màtica dels continguts dels canals de 
radiotelevisió espanyola
Tram. 250-02784/08

Adopció
Comissió de Política Cultural

Sessió núm. 59, 21.07.2010, DSPC-C 905

Comissió de Política Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda 
el dia 21 de juliol de 2010, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la incorporació de la versió 
catalana de les produccions als canals d’àudio de RTVE 
(tram. 250-02784/08), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, i l’esmena presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,  
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 71535).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Govern de l’Estat el canvi de criteris d’elecció idio-
màtica dels continguts que emeten els canals de Radi-
otelevisió Espanyola per a fer possible: 

a) Que les produccions originals catalanes es puguin 
sentir almenys en català.

b) Que en les produccions de les quals consti que hi ha 
la versió doblada al català s’incorpori aquesta versió al 
canal d’àudio corresponent.

c) Que la llengua d’emissió de les produccions originals 
catalanes o que tinguin versió doblada al català sigui, 
per defecte, el català i que les versions d’aquestes pro-
duccions estiguin disponibles en les altres llengües al 
canal d’àudio corresponent.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió

Antoni Llevot i Lloret Maria Mercè Roca i Perich
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1.10.

resolució 756/viii del parlament de ca
talunya, sobre el respecte als drets hu
mans dels presos de consciència cu
bans
Tram. 250-02722/08

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 23, 27.07.2010, DSPC-C 911

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió tinguda el dia 27 de juliol de 2010, ha estudiat 
el text de la Proposta de resolució sobre el respecte als 
drets humans dels presos polítics cubans (tram. 250-
02722/08), presentada pel G. Mixt, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
70191).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Lamenta profundament la mort del presoner cubà 
Orlando Zapata Tamayo, manifesta el condol a la famí-
lia i expressa l’adhesió a les manifestacions de la Unió 
Europea arran d’aquest fet.

2. Insta el Govern a fer les gestions pertinents davant el 
Govern de l’Estat perquè aquest: 

a) Reiteri la crida a les autoritats cubanes perquè facin 
que esdevingui real el compromís amb els drets humans 
que van assumir amb la signatura del Pacte internacio-
nal de drets civils i polítics.

b) Sol·liciti al Govern cubà que millori efectivament 
la situació dels drets humans al país i que alliberi de 
manera incondicional tots els presos de consciència, 
inclosos els detinguts i condemnats l’any 2003.

c) Faci avinent al Govern cubà que, igual com la resta 
d’executius, té la responsabilitat de protegir els preso-
ners que té sota la seva jurisdicció.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2010

La secretària El president de la Comissió
Pia Bosch i Codolà Miquel Àngel Estradé i Palau

Resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Expressa el convenciment que Espanya ha de mostrar 
el compromís amb els drets humans mitjançant accions 
concretes per a millorar la situació de les persones reals 
víctimes de violacions de drets humans.

2. Insta el Govern a sol·licitar al Govern de l’Estat que 
assumeixi el compromís de promoure en les cimeres 
i les reunions bilaterals les accions necessàries per a 
aconseguir avenços en tots els casos denunciats públi-
cament per les organitzacions de la societat civil dedi-
cades a la defensa dels drets humans.

3. Insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat que, 
un cop finalitzada la seva presidència de torn del Consell 
de la Unió Europea, informi el Congrés de les accions 
empreses i dels avenços assolits amb relació als casos de 
violació dels drets humans durant aquesta presidència.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
M. Rosa Fortuny i Torroella Joan Ferran i Serafini

resolució 755/viii del parlament de ca
talunya, de condemna de les limitacions 
de les llibertats polítiques i de la manca 
de protecció dels drets humans
Tram. 250-02752/08

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 23, 27.07.2010, DSPC-C 911

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió tinguda el dia 27 de juliol de 2010, ha estudiat 
el text de la Proposta de resolució de condemna de la 
limitació de les llibertats polítiques i de la manca de 
protecció dels drets humans al món, i de compromís en 
el procés d’obertura amb el poble cubà cap al pluralisme 
i el desenvolupament (tram. 250-02752/08), presentada 
pel G. P. de Convergència i Unió.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya condemna les limitacions 
de les llibertats polítiques i la manca de protecció dels 
drets humans en qualsevol part del món.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2010

La secretària El president de la Comissió
Pia Bosch i Codolà Miquel Àngel Estradé i Palau
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1.10.

de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de 
Greuges, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix els membres del 
Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Pre-
venció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, 
Inhumans o Degradants següents: 

– a) Dos a proposta de col·legis professionals d’advo-
cats

Lídia Condal Invernón

Pedro L. Yúfera Sales

– b) Dos a proposta de col·legis professionals de l’àmbit 
de la salut

Mariona Creus i Virgili

Miquel Vilardell Tarrés

– c) Quatre a proposta d’organitzacions no governa-
mentals de defensa dels drets humans, especialment de 
les que treballen per la prevenció de la tortura

Olga Casado Moreno

Eva Labarta i Ferrer

Joan Merelo-Barberà i Gabriel

Sabina Puig Cartes

– d) Dos a proposta de centres universitaris de recerca 
en matèria de drets humans

Victòria Camps Cervera

Santiago Redondo Illescas

– e) Dos professionals amb experiència en l’àmbit de 
la prevenció de la tortura i en el treball amb persones 
privades de llibertat

José María Mena

Jaume Saura Estapà

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2010

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual

resolució 757/viii del parlament de ca
talunya, de suport al ii congrés europeu 
del voluntariat, que tindrà lloc a catalu
nya l’any 2011
Tram. 250-02895/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 58, 28.07.2010, DSPC-C 912

Comissió de Benestar i Immigració

La Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió 
tinguda el dia 28 de juliol de 2010, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució de suport a l’organització 
del segon Congrés Europeu del Voluntariat en el marc 
de la declaració de l’any 2011 com a Any Europeu del 
Voluntariat (tram. 250-2895/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73067).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament manifesta el suport al II Congrés Europeu 
del Voluntariat, que tindrà lloc a Catalunya l’any 2011, 
en el marc de l’Any Europeu del Voluntariat.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2010

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Laura Massana Mas Marta Cid i Pañella

resolució 758/viii del parlament de ca
talunya, per la qual s’elegeixen els mem
bres del consell assessor del síndic de 
greuges per a la prevenció de la Tortura 
i d’altres Tractes o penes cruels, inhu
mans o degradants
Tram. 284-00044/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 85, 28.07.2010, DSPC-P 131

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de 
juliol de 2010, d’acord amb el que disposa l’article 77 
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1.20.

control del principi de subsidiarie
tat 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

Coneixement de la proposta

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la 
proposta.

control del principi de subsidiarietat 
amb relació a la proposta de decisió del 
parlament europeu i del consell per la 
qual es concedeix una ajuda macrofi
nancera a la república de moldàvia
Tram. 295-00015/08

Coneixement de la proposta

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

1.20. INTERPEL·LACIONS

interpel·lació al govern sobre les mesu
res per a lluitar contra la crisi econò
mica
Tram. 300-00303/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 85, tinguda el dia 28.07.2010, 
(DSPC-P 131).

1.40. ACORDS AMB RELACIó A LES INSTITUCI-
ONS DE LA UNIó EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

control del principi de subsidiarietat 
amb relació a la proposta de reglament 
del parlament europeu i del consell re
latiu a les estadístiques europees sobre 
conreus permanents
Tram. 295-00013/08

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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1.40.03.

control del principi de subsidiarie
tat amb relació a la proposta de regla
ment del parlament europeu i del con
sell de modificació del reglament (ce) 
1234/2007, pel que fa als ajuts atorgats 
sobre el monopoli alemany de l’alcohol
Tram. 295-00018/08

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

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) 
2187/2005 del consell, pel que fa a la 
prohibició de la selecció qualitativa i a 
les restriccions en la pesca de la pelaia 
europea i del rèmol en el mar bàltica, els 
belts i el sund
Tram. 295-00019/08

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

control del principi de subsidiarietat 
amb relació a la proposta de directiva 
del parlament europeu i del consell per 
la qual es modifica la directiva 97/68/ce 
pel que fa a les disposicions relatives 
als motors comercialitzats d’acord amb 
el sistema flexible
Tram. 295-00020/08

Coneixement de la proposta

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la 
proposta.

control del principi de subsidiarietat 
amb relació a la proposta de reglament 
del parlament europeu i del consell 
pel qual es modifica el reglament (ce) 
1060/2009, sobre les agències de quali
ficació creditícia
Tram. 295-00016/08

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la 
proposta.

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) 
663/2009, pel qual s’estableix un progra
ma d’ajut a la recuperació econòmica 
mitjançant la concessió d’assistència 
financera comunitària a projectes de 
l’àmbit de l’energia
Tram. 295-00017/08

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la 
proposta.
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1.40.03.

control del principi de subsidiarietat 
amb relació a la proposta de reglament 
del parlament europeu i del consell pel 
qual es modifica la directiva 2001/18/ce 
pel que fa a la possibilitat que els estats 
membres restringeixin o prohibeixin el 
conreu d’organismes modificats genè
ticament en llur territori
Tram. 295-00024/08

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

control del principi de subsidiarietat 
amb relació a la proposta de reglament 
del parlament europeu i del consell 
pel qual es modifica el reglament (ce) 
708/2007, sobre l’ús de les espècies 
exòtiques i les espècies localment ab
sents en l’aqüicultura
Tram. 295-00025/08

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

control del principi de subsidiarietat 
amb relació a la proposta de reglament 
del consell relatiu a les disposicions so
bre traducció aplicables a la patent de 
la unió europea
Tram. 295-00021/08

Coneixement de la proposta

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la 
proposta.

control del principi de subsidiarietat 
amb relació a la proposta de directiva 
del parlament europeu i del consell re
lativa a la comercialització dels mate
rials de multiplicació vegetativa de la 
vinya
Tram. 295-00022/08

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.25.

2.15. MOCIONS SUBSEGüENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

moció subsegüent a la interpel·lació al 
govern sobre el turisme
Tram. 302-00251/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 85, 
tinguda el dia 28.07.2010 (DSPC-P 131).

moció subsegüent a la interpel·lació al 
govern sobre la modificació de les lleis 
aprovades en desplegament de l’estatut 
en funció de la sentència del Tribunal 
constitucional
Tram. 302-00252/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 85, 
tinguda el dia 28.07.2010 (DSPC-P 131).

moció subsegüent a la interpel·lació al 
govern sobre els resultats acadèmics 
dels alumnes de primària
Tram. 302-00253/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 85 del Ple del Parlament, 
tinguda el dia 28.07.2010 (DSPC-P 131).

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAïMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

proposta de resolució sobre el reco
neixement de l’oficialitat del català a la 
unió europea
Tram. 250-02614/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, tinguda el dia 27.07.2010 
(DSPC-C 911).

proposta de resolució sobre la condem
na dels atacs a la llibertat d’expressió 
comesos pel govern de veneçuela i del 
tancament d’emissores de ràdio i canals 
de televisió crítics amb el govern
Tram. 250-02641/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, tinguda el dia 27.07.2010 
(DSPC-C 911).

proposta de resolució sobre la cessió 
de l’ús de l’Hogar del productor per a 
activitats socials a almatret (segrià)
Tram. 250-02873/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en 
la sessió núm. 58, tinguda el dia 28.07.2010 (DSPC-C 
912).
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TRAMITACIONS EN CURS

2.20.

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 de l’autoritat de protec
ció de dades de catalunya
Tram. 200-00070/08

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Sol·licitud: Pilar Pifarré i Matas, juntament amb 13 al-
tres diputats del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 73606).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.07.2010.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.

projecte de llei d’ús dels mitjans elec
trònics al sector públic de catalunya
Tram. 200-00076/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes subsegüents al Dictamen del Con-
sell de Garanties Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73763).

Pròrroga: última.

Finiment del termini: 29.07.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2010.

2.20. INTERPEL·LACIONS

interpel·lació al govern sobre la retalla
da d’inversions en infraestructures es
tratègiques
Tram. 300-00304/08

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 85, tinguda el dia 
28.07.2010 (DSPC-P 131).

interpel·lació al govern sobre el soter
rament de la línia elèctrica de molt alta 
tensió
Tram. 300-00305/08

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 85, tinguda el dia 
28.07.2010 (DSPC-P 131).

interpel·lació al govern sobre la situació 
econòmica
Tram. 300-00306/08

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 85, tinguda el dia 
28.07.2010 (DSPC-P 131).



Núm. 784 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2010

15

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

– Ajuntament de Vallirana (reg. 73537 i 73555)

– Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (reg. 73540)

– Ajuntament de Montgat (reg. 73541)

– Ajuntament de La Palma de Cervelló (reg. 73543)

– Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (reg. 73549)

– Ajuntament de Barcelona (reg. 73559)

– Ajuntament de Begues (reg. 73562)

– Ajuntament de Castelldefels (reg. 73565)

– Ajuntament de Molins de Rei (reg. 73604)

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

projecte de llei de polítiques de joven
tut
Tram. 200-00089/08

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Sol·licitud: Albert Batalla i Siscart, juntament amb 13 
altres diputats del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 73605).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.07.2010.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.

projecte de llei de l’Àrea metropolitana 
de barcelona
Tram. 200-00084/08

Al·legacions en el tràmit d’audiència als ens 
locals
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 27.07.2010

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 
de juliol de 2010, ha pres nota de les respostes rebudes 
a l’escrit del president en què, d’acord amb el Dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries núm. 14/2010, de 
6 de juliol, sobre el Projecte de llei de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, els va donar trasllat del Dictamen 
de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de 
Catalunya als efectes que poguessin donar el parer so-
bre la creació de l’esmentada entitat. També ha acordat 
incorporar les respostes rebudes a l’expedient de la llei 
i donar-ne trasllat als grups parlamentaris.

– Ajuntament de Viladecans (reg. 73330)

– Ajuntament de Cornellà de Llobregat (reg. 73366  
i 73376)

– Ajuntament de Castelldefels (reg. 73372)

– Ajuntament del Papiol (reg. 73380)

– Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (reg. 73423)

– Ajuntament de Barberà del Vallès (reg. 73465)

– Ajuntament de Ripollet (reg. 73476)

– Ajuntament de Sant Just Desvern (reg. 73484)

– Ajuntament de Tiana (reg. 73492)

– Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (reg. 73493)

– Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (reg. 73497)

– Ajuntament de Corbera de Llobregat (reg. 73499)

– Ajuntament de Pallejà (reg. 73500)

– Ajuntament de Montcada i Reixac (reg. 73506)

– Ajuntament de Sant Joan Despí (reg. 73509)

– Ajuntament de Sant Climent de Llobregat (reg. 73510)

– Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (reg. 73511)

– Ajuntament del Prat de Llobregat (reg. 73512)

– Ajuntament de Gavà (reg. 73513)

– Ajuntament de Castellbisbal (reg. 73514)

– Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (reg. 
73527)

– Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (reg. 73531)
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Tribunal Suprem. Aquesta circumstància ha determinat 
que les modificacions dels criteris d’accés a la cassació 
disposades a la Llei d’Enjudiciament civil, afectessin a 
les matèries i tipus d’assumptes regits pel dret civil ca-
talà que podien accedir al Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya.

A més, l’experiència adquirida amb el funcionament 
del sistema permet constatar que la regulació del re-
curs de cassació a la Llei d’Enjudiciament civil, tot i 
que es podria arribar a considerar ambiciosa des de la 
perspectiva del Tribunal Suprem, ha suposat i suposa 
una restricció que dificulta que el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya assoleixi de manera efectiva les 
fites que li confereix l’ordenament català en relació amb 
el seu dret civil.

Sota la vigència dels criteris generals de la Llei d’Enju-
diciament civil, tant la de 1881 com la vigent de 2000, 
es constata que hi ha hagut matèries pròpies del dret ci-
vil català que no han tingut o no tenen accés al recurs de 
cassació. Per aquesta raó, aquesta regulació incorpora 
innovacions que, sense afectar a la competència que la 
Llei orgànica del Poder Judicial atribueix als tribunals 
superiors de justícia i integrant-se en el model de recurs 
de cassació vigent, permet comptar amb criteris propis i 
estables d’accés a la cassació, fixats en atenció a les ne-
cessitats del dret civil català, de manera que el conjunt 
de l’ordenament civil català tingui la possibilitat de ser 
objecte d’una tasca més intensa per part del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i, correlativament, que 
el dret civil català se’n beneficiï.

L’article 130 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en 
concordança amb l’article 149.1.6 de la Constitució es-
panyola, atribueix a la Generalitat la competència per 
dictar les normes processals específiques que derivin de 
les particularitats del dret substantiu de Catalunya.

En exercici de la competència que es deriva del marc 
constitucional i estatutari i, per tant, circumscrivint la 
seva vigència a l’àmbit propi de la competència de la 
Generalitat de Catalunya, aquesta llei incorpora les 
especialitats necessàries en la regulació del recurs de 
cassació davant el Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya.

En el moment actual, s’identifica una especificitat prèvia 
a qualsevol altra consideració, que no es refereix ja a 
una institució concreta, sinó a l’ordenament en el seu 
conjunt. Cal tenir present, com a fet diferencial, que 
el desenvolupament quantitatiu i qualitatiu del nostre 
dret civil, lligat al procés de codificació iniciat l’any 
2002, ha de considerar la possibilitat d’una producció 
correlativa de jurisprudència, entesa com a instrument 
fonamental per a la interpretació i la consolidació del 
dret positiu.

En concordança amb el que disposa el Codi civil de Ca-
talunya, l’accés a la cassació davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en matèria de dret civil català 
es pot fonamentar en la infracció de la jurisprudència 
del Tribunal Superior de Catalunya i del Tribunal de 
Cassació de Catalunya.

Es preveuen mecanismes per permetre el recurs de cas-
sació en totes les matèries.

projecte de llei reguladora del recurs de 
cassació en matèria de dret civil a ca
talunya
Tram. 200-00097/08

Text presentat
Reg. 73754 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.07.2010

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta de la consellera de Justícia s’aprova l’Avant-
projecte de llei reguladora del recurs de cassació en ma-
tèria de Dret civil de Catalunya i s’autoritza l’esmentada 
consellera perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint de juliol de dos mil deu.

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei reguladora del recurs de cassa-
ció en matèria de Dret civil de Catalunya

Exposició de motius

L’article 95.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
atribueix en exclusiva al Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya la unificació de la interpretació del dret de 
Catalunya. Així mateix, l’article 111-2.2 del Codi civil 
de Catalunya disposa que la jurisprudència civil del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya s’ha de tenir en 
compte per interpretar i aplicar el dret civil català.

El recurs de cassació és la via prioritària d’accés al Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya dels assumptes 
civils regits pel dret català, és, per tant, el principal 
instrument processal per a què aquest Tribunal pugui 
dur a terme la tasca que li atribueix l’Estatut en rela-
ció amb el dret civil català. De la regulació d’aquest 
mitjà d’impugnació, i molt particularment dels criteris 
d’accés que s’hi estableixin, en depèn que el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya assoleixi de manera 
efectiva la funció que n’espera el dret català. O, dit d’una 
altra manera, que el dret civil català pugui comptar de 
manera eficaç amb un element essencial per a la seva 
interpretació i aplicació.

Des de la creació del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, els criteris legals per accedir al recurs de 
cassació en matèria de dret civil català han estat els 
mateixos que els fixats per recórrer en cassació davant el 
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contingui el procés, també ho és que per aquest sol fet 
totes les pretensions acumulades no tenen accés a cas-
sació. Cal, a més, que cada acció o pretensió acompleixi 
el criteris d’impugnabilitat establerts a la legislació que 
li és aplicable. De manera que pot succeir que unes pre-
tensions tinguin accés a cassació i les altres no.

La llei s’estructura en cinc articles i tres disposicions 
finals.

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei s’aplica al recurs de cassació substanciat 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
relació amb els assumptes que es regeixen per l’orde-
nament civil català.

2. La cassació davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya de les accions o pretensions acumulades 
o prejudicials que es regulen per altres ordenaments es 
regeix pel que disposa la Llei d’Enjudiciament civil.

Article 2. Resolucions recurribles

Les resolucions de les Audiències Provincials suscep-
tibles de recurs de cassació segons la Llei d’Enjudicia-
ment civil, dictades en processos que tenen per objecte 
accions i pretensions regides per l’ordenament civil ca-
talà, es poden recórrer en cassació davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

Article 3. Infraccions al·legables

El recurs de cassació s’ha de fonamentar, exclusivament 
o junt amb altres motius d’impugnació, en la infracció 
de normes de l’ordenament civil català.

Article 4. Requisits d’accés a la cassació davant 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

1. Tenen accés a cassació les accions i pretensions de 
quantia superior a 120.000 euros.

2. També tenen accés a cassació els assumptes sense 
quantia, els de quantia inferior a la indicada en l’apartat 
1 i les de quantia impossible de calcular ni tan sols de 
manera relativa, quan el motiu d’impugnació es fona-
menta:

a) En la contradicció amb la jurisprudència que resulta 
de reiterades sentències del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya o del Tribunal de Cassació de Catalunya, 
no deixada sense efecte.

b) En la manca de la jurisprudència del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya indicada en paràgraf 
anterior.

El temps de vigència de la norma en relació amb la 
qual s’al·lega la manca de jurisprudència no n’impedeix 
l’accés a la cassació en cap cas.

3. L’al·legació i l’acreditació dels requisits de l’apartat 
2 es regeixen pel que disposa la Llei d’Enjudiciament 
civil per a l’interès cassacional.

Es manté la summa gravaminis, referida a la quantia de 
l’assumpte i no al tipus de pretensió, però se’n redueix 
moderadament l’import amb l’objectiu d’incrementar el 
nombre d’assumptes que poden tenir accés a la cassació 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
amb la finalitat d’assolir un volum mínim i adequat de 
recursos que afavoreixi que el Tribunal pugui, a partir 
de l’experiència dels diferents supòsits, avaluar i confir-
mar els criteris jurisprudencials expressats anteriorment 
o, si escau, actualitzar-los. L’experiència evidencia que 
el nombre de recursos de cassació que arriben al Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya és molt reduït i 
circumscrit a determinats àmbits del dret català. Efec-
tivament, la rellevància de la jurisprudència cassacional 
respecte del dret civil de Catalunya és encara més feble 
si ens atenim a la tipologia de matèries a què es refe-
reixen els recursos, fins i tot existeixen moltes matèries 
que per no assolir la quantia mínima establerta a la Llei 
d’Enjudiciament Civil, o per la dificultat d’articular els 
requisits de la via de l’interés cassacional, no tenen ac-
cés a cassació.

S’estableix que l’anomenat, per la Llei d’Enjudicia-
ment civil, interès cassacional regeix la possibilitat de 
recórrer per a tots els tipus d’assumptes. No en queden 
excloses de la possibilitat d’al·legar-lo les reclamacions 
de quantitat. I s’hi estableix que la manca de jurispru-
dència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és 
constitutiva de l’existència d’interès cassacional, en tots 
els casos: el temps de vigència de la norma en relació 
amb la qual s’invoca la manca de jurisprudència no el 
desvirtua. En l’actual context, el més important és que 
no hi hagi cap tipus d’assumpte que resti sense la possi-
bilitat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
s’hi pugui pronunciar i el risc que amb aquesta previsió  
es pugui produir una allau d’assumptes és remot.

La contradicció entre resolucions de diferents Audiènci-
es Provincials o de les seves seccions no es preveu com 
a expressió de l’interès cassacional en matèria de dret 
civil català perquè amb els criteris establerts queden 
suficientment cobertes les finalitats de la cassació.

Es referma la possibilitat d’al·legar en cassació la infrac-
ció de normes de l’ordenament català que contenen les 
necessàries especialitats processals derivades del des-
envolupament del dret civil propi i que, d’altra manera, 
podrien veure tancat el seu accés a la cassació d’acord 
amb el que estableix la Llei d’Enjudiciament civil. En 
aquests casos, l’estimació del motiu d’impugnació pot 
no tenir els mateixos efectes que els previstos per a la 
infracció de normes substantives. Raó per la qual es 
preveu que el Tribunal adopti les mesures adients per a 
l’efectivitat de l’especialitat processal.

Com ja s’ha indicat, aquesta llei circumscriu la seva 
vigència a l’àmbit de la competència de la Generalitat de 
Catalunya i a les especialitats processals del dret civil 
català. Per aquesta raó, a més d’establir les especialitats 
indicades, atén les situacions que es poden generar per 
la concurrència de la normativa estatal i la catalana en 
un mateix assumpte. Si bé es cert que l’al·legació de la 
infracció d’un precepte de dret civil català habilita el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per conèixer 
de la cassació en relació amb qualsevol dels objectes que 
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12. Tràmit d’informació pública i d’audiència a les en-
titats.

13. Informe interdepartamental d’impacte de gènere.

14. Al·legacions i observacions rebudes a l’Avantpro-
jecte de Llei.

15. Memòria justificativa de la Direcció General de Dret 
i d’Entitats Jurídiques, sobre les modificacions introdu-
ïdes a l’Avantprojecte de Llei arran de les al·legacions 
presentades en el tràmit d’audiència i d’informació pú-
blica.

16. Text de l’Avantprojecte de Llei (V. 16.03.2010).

17. Petició d’informe al Consell General del Poder Ju-
dicial.

18. Peticions del Consell General del Poder Judicial de 
pròrroga del termini per a emissió de l’informe.

19. Informe del Consell General del Poder Judicial.

20. Memòria justificativa de la Direcció General de Dret 
i d’Entitats Jurídiques, sobre les modificacions intro-
duïdes a l’Avantprojecte de Llei arran de l’informe del 
Consell General del Poder Judicial.

21. Text de l’Avantprojecte de Llei (V. 1.07.2010).

22. Estudi cost benefici complementari de la Subdirec-
ció General de Gestió Econòmica.

23. Informe jurídic final.

24. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

25. Valoració de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques de les observacions del Consell General del 
Poder Judicial que no han estat ateses.

26. Text de l’Avantprojecte de Llei sotmès al Consell 
Tècnic, sessió de 13 de juliol de 2010.

27. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 13 de 
juliol de 2010.

28. Altra documentació: dictàmens emesos.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament

Article 5. Recurs en relació amb les especifici-
tats processals derivades del dret propi

Si s’estima la infracció d’una norma de l’ordenament ci-
vil català de caràcter processal el Tribunal ha d’ordenar 
la mesura adient per fer-la efectiva.

Disposicions finals

Primera. Resolucions recurribles

Mentre la legislació orgànica no estableixi la compe-
tència de les sales civil i penal dels tribunals superiors 
de justícia per a conèixer del recurs extraordinari per 
infracció processal, el terme resolucions a que fan re-
ferència l’article 2 i la disposició final segona d’aquesta 
llei, s’entén circumscrit a les sentències dictades per 
les audiències provincials que posin fi a la segona ins-
tància.

Segona. Aplicació de la llei

Aquesta llei s’aplica a les resolucions de les audiènci-
es provincials dictades a partir de la seva entrada en 
vigor.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor al cap d’un mes de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de Llei reguladora del recurs de cassació en 
matèria de Dret civil de Catalunya.

2. Acord del Govern de la Generalitat, de 7 d’octubre 
de 2008, pel qual s’aprova la memòria prèvia a inici de 
la tramitació de l’Avantprojecte de llei de reguladora 
del recurs de cassació en matèria de Dret civil de Ca-
talunya.

3. Text de l’Avantprojecte de Llei reguladora del recurs 
de cassació en matèria de Dret civil de Catalunya.

4. Memòria justificativa de la Direcció General de Dret 
i d’Entitats Jurídiques.

5. Llista de disposicions afectades i taula de vigències 
de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

6. Estudi cost benefici de la Subdirecció General de 
Gestió Econòmica.

7. Petició d’informe d’impacte pressupostari.

8. Text de l’Avantprojecte de llei sotmès al Consell Tèc-
nic de 16 de desembre de 2008.

9. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 16 de 
desembre de 2008.

10. Text de l’Avantprojecte de llei sotmès a audiència i 
informació pública.

11. Petició d’informe interdepartamental d’impacte de 
gènere.
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3.10. PROCEDIMENTS qUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

proposta de resolució sobre l’impuls de 
les mesures per al desenvolupament del 
pla estratègic siTic 20082011
Tram. 250-02880/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73613).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.09.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2010.

proposta de resolució sobre la destina
ció de mossos d’esquadra per a garan
tir la seguretat a la zona del carrer de 
famadas, entre cornellà de llobregat 
(baix llobregat) i l’Hospitalet de llobre
gat (barcelonès)
Tram. 250-02881/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73613).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.09.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2010.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Sol·licitud: Daniel Sirera i Bellés, juntament amb 13 
altres diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 73529).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.07.2010.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.

proposició de llei de segregació del ter
me municipal de naut aran de la reser
va nacional de caça de l’alt pallars  
aran
Tram. 202-00089/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73650).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 29.07.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2010.

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73769, 73771).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.07.2010 al 30.07.2010).

Finiment del termini: 01.09.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.07.2010.
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El mosquit tigre (Aedes Albopictus) és una espècie in-
vasora d’origen asiàtic que va aparèixer per primer cop 
a Europa el 1979, en concret a Albània.

Va arribar a la Península Ibèrica el 2004, any en què 
es detectà la seva presència al municipi de Sant Cugat 
del Vallès.

Des d’aleshores s’ha anat escampant per tot el territori. 
El 2009, segons les dades del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, s’ha estès a 119 municipis de 14 
comarques catalanes. Durant l’any passat els ous van 
superar la comarca de la Selva i han fet un salt cap al 
litoral de l’Alt i Baix Empordà. En concret des de l’Es-
cala fins a Platja d’Aro.

Cada femella posa entre 40 i 80 ous. Aquests insectes 
poden completar una generació en 10 dies si la tempe-
ratura és benèvola.

Un cop introduït en una zona és capaç de completar el 
seu cicle biològic en qualsevol superfície que contin-
gui aigua no tractada i estancada, per poca que sigui 
(llaunes i recipients domèstics abandonats, neumàtics, 
bassals...).

Responsables i tècnics avisen que si no s’hi destinen els 
recursos necessaris, la població de mosquit tigre «s’es-
tendrà de manera exponencial». I també es denúncia 
la manca de coordinació i de lideratge en el control 
d’aquest insecte a Catalunya.

L’àrea de Girona i el Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat són els únics territoris que treballen de manera 
organitzada

Les administracions de la Generalitat i, especialment, 
l’estatal mantenen una actitud passiva davant la plaga, 
que pot contribuir a l’expansió de malalties infeccioses. 
No hi ha plans de lluita integrals en l’àmbit estatal o en 
el de Catalunya. Només hi ha plans de seguiment.

També des de la Diputació de Girona i en concret des 
del Dipsalut, es recorda que des del món local s’hi estan 
destinant recursos i es demana que la Generalitat hi 
col·labori amb una major aportació econòmica per tal 
de sumar esforços i lluitar contra l’arribada del mosquit 
tigre. Fins al moment, el govern català només ha fet una 
campanya de sensibilització mentre que tant el Dipsa-
lut com 50 ajuntaments gironins ja han estat aportant 
diners per a accions concretes com posar trampes, fer 
una cartografia dels embornals dels municipis afectats o 
tirar endavant ordenances municipals, entre altres.

La campanya de sensibilització feta pel govern català 
és necessària, però no n’hi ha prou.

Sembla que no hi ha acord en el Govern si la prevenció 
del mosquit tigre correspon al departament de Medi 
Ambient o al de Salut. Cal recordar que el Dipsalut 
col·labora amb l’Agència de Protecció de la Salut per 
lluitar contra la mosca negra.

De la mateixa manera caldria establir convenis de col-
laboració similars també per al mosquit tigre.

Per tot això, el Grup parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent:

proposta de resolució sobre l’adopció 
de mesures per a garantir la salut de les 
persones arran del projecte urbanístic 
de can planes, a cerdanyola del vallès 
(vallès occidental)
Tram. 250-02882/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73613).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.09.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2010.

proposta de resolució sobre l’adopció 
de mesures per aturar l’expansió del 
mosquit tigre
Tram. 250-02906/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 73504 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.07.2010

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Elena Ribera i Gari-
jo, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per acabar amb l’expansió del mosquit tigre

Exposició de motius

Durant l’últim any ha continuat l’expansió del mosquit 
tigre en el territori català com demostra l’estudi fet el 
mes de juliol de 2009 per l’institut d’investigació inde-
pendent GfK-Emer.

La capacitat d’adaptació d’aquesta espècie invasora ha 
permès la seva proliferació a cinc continents. Fins i tot, 
apunta un estudi de Cruz Verde, «ni tan sols la manca 
d’aigua o el fred són obstacles seriosos per a aquesta 
espècie, ja que els ous resisteixen la dessecació i són ca-
paços de mantenir-se uns quants mesos en letargia».
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Això no hauria de representar cap altre problema que la 
molèstia que pot representar per l’intens tràfic de vehi-
cles que circula per aquesta via, però sovint els camions 
van perdent càrrega damunt la carretera, malmetent el 
paviment. Quan a més plou, es forma un fangal que fa 
gairebé impracticable la circulació per aquesta via.

Aquesta situació ha estat denunciada reiteradament pels 
veïns que circulen per aquesta carretera la qual cosa va 
provocar ja una actuació del Mossos d’Esquadra, de 
manera que en un sola tarda es va bloquejar l’accés a 
un total de 47 camions.

Com sigui que el problema es reprodueix diàriament 
sense que s’adoptin les mesures necessàries per a la 
seva resolució.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar les mesures necessàries per tal de 
garantir que el trànsit de camions per la carretera C-59 
amb destinació a la pedrera existent entre Caldes de 
Montbui i Sant Feliu de Codines es realitzi seguint totes 
les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar cap 
mena d’abocament a la calçada de l’esmentada carre-
tera.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2010

Dolors Montserrat Santi Rodríguez i Serra
Portaveu del GP PPC Diputat del GP del PPC

proposta de resolució sobre la reclama
ció al govern de l’estat del compliment 
de les inversions a catalunya aprovades 
en els darrers exercicis pressupostaris
Tram. 250-02908/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 73563 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.07.2010

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet i Navarro, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodrí-
guez i Serra, diputat, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Política Territorial.

Exposició de motius

El Ministre de Foment ha anunciat una retallada en 
l’execució d’obres previstes a Catalunya com a conse-
qüència de la falta de recursos econòmics en la que es 
troben les administracions.

Proposta de resolució

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

1. Adoptar totes les mesures que calgui per acabar amb 
l’expansió del mosquit tigre en el territori català.

2. Destinar els recursos necessaris per evitar que la 
població de mosquit tigre s’estengui més pel territori 
català. Amb la dotació econòmica que calgui des dels 
Departaments de Medi Ambient i de Salut.

3. El Departament de Salut incrementarà la coordina-
ció amb totes les administracions, i en particular amb 
la local, i assumirà el lideratge en el control d’aquest 
insecte a Catalunya.

4. Redactar un pla de lluita integral contra el mosquit 
tigre.

5. Signar els convenis de col·laboració corresponent 
amb les diferents Administracions per abordar amb 
èxit aquest problema.

Palau de Parlament, 7 de juliol de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre les mesu
res de seguretat a la carretera c59 per 
al trànsit de camions amb destinació 
a la pedrera entre caldes de montbui i 
sant feliu de codines
Tram. 250-02907/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 73528 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.07.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i Santi 
Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenta la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Política 
territorial.

Exposició de motius

A la Carretera C-59, entre Caldes de Montbui i Sant 
Feliu de Codines, hi ha una antiga pedrera que a l’actu-
alitat s’està reomplint amb terres que són traslladades 
amb camions provocant una circulació intensa. Els ve-
ïns han pogut comptabilitzar en un sol dia fins a 200 
camions traslladant terres a aquest indret.
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La retallada es realitzarà amb l’anul·lació en primera 
instància de cinc contractes adjudicats durant els exer-
cicis 2007 a 2009 per valor de 215 milions d’euros. 
Malgrat que l’afectació total de les obres que s’anularan 
o es suspendran no es coneixerà fins el mes de setembre, 
s’estima que es deixaran d’invertir 1.214 milions d’euros 
a Catalunya.

Aquesta retallada d’inversió ha estat valorada pels 
agents socials com una pèrdua de més de 20.000 llocs 
de treball a Catalunya en el sector de la construcció, 
amb un increment del 7% en el nombre de persones 
aturades en aquest sector.

El més greu del cas és que aquesta retallada representa 
en la majoria dels casos un endarreriment més als ja 
inexcusables retards en l’execució de l’obra pública a 
Catalunya. Obres que entre planificació i tramitació, 
porten quasi vint anys esperant la seva execució i ara 
es tornen a ajornar o replantejar.

La retallada anunciada per foment, s’afegeix als incom-
pliments reiterats en els darrers anys dels compromi-
sos d’inversions anunciats pel Govern de l’Estat en la 
presentació de pressupostos i que any darrera anys no 
s’acaben finalment executant.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat el compliment 
dels compromisos d’inversió en infraestructures a Ca-
talunya que es van aprovar en les lleis de pressupostos 
de l’Estat dels darrers exercicis pressupostaris.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2010

Josep Llobet i Navarro Santi Rodriguez
Portaveu adjunt del GP del PPC Diputat

proposta de resolució sobre la declara
ció d’independència del parlament de 
Kosovo i la sentència al respecte del Tri
bunal internacional de Justícia
Tram. 250-02909/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 73772 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 29.07.2010

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Unió 
Europea

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució:

Exposició de motius

Kosova, fins ara, s’ha regit per un peculiar status. El 
1990, d’acord amb la voluntat majoritària, va declarar 
la seva independència. Del març al juny de 1999 es va 
viure una cruenta guerra. Una vegada acabada, tot i que 
Kosova formalment era una província sèrbia, l’adminis-
tració va ser assumida per les Nacions Unides, d’acord 
amb la Resolució del Consell de Seguretat 1244 de 10 
de juny de 1999.

El 26 de gener de 2007, Martti Ahtisaari, ex-president 
finlandès i enviat especial de les Nacions Unides a Ko-
sova, va donar a conèixer la seva proposta per a aquell 
territori. Aquesta, més enllà del reconeixement de la 
sobirania dels ciutadans kosovars, establia un àmbit de 
tutela internacional de la nova República i comprometia 
a la Unió Europea en la protecció de la minoria sèrbia i 
del seu patrimoni dins de territori kosovar.

Després de mesos de negociacions i sense que el Pla 
de l’enviat de les Nacions Unides fos acceptat ni per 
Sèrbia, ni per Rússia, amb una situació que s’allargava 
indefinidament, amb l’atur situat al 70 % i amb l’asfixia 
econòmica que suposa no tenir seguretat jurídica, el 
Parlament de Kosova el diumenge 17 de febrer de 2008 
va declarar la voluntat dels kosovars d’esdevenir un estat 
independent, en el marc de la comunitat internacional i 
considerar-se a si mateix un estat multiètnic, respectuós 
amb totes les seves identitats. Malgrat que les democrà-
cies occidentals més consolidades li van donar suport, 
Sèrbia va fer una consulta al Tribunal Internacional de 
Justícia de les Nacions Unides en la que demanava si 
la declaració unilateral de Kosova era conforme al dret 
internacional.

El 23 de juliol d’enguany aquest Tribunal de Justícia de 
les Nacions Unides ha sentenciat que aquella declaració 
«no va violar el dret internacional, ni cap llei aplicable 
del dret internacional». Aquesta sentència és un aval 
al dret a decidir dels pobles i davant d’aquesta nova 
situació, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Felicitar al poble de Kosova, al seu Parlament, a les 
seves autoritats, per aquesta sentència que avala la seva 
voluntat sobirana.

2. Manifestar el reconeixement al Tribunal Internacio-
nal de Justícia de les Nacions Unides de la Haia en haver 
dictat una sentència que crearà doctrina, emparant el 
dret democràtic dels pobles a decidir lliurament el seu 
futur.

3. Instar al Govern de l’Estat espanyol a respectar la 
sentència del Tribunal Internacional i reconèixer l’Estat 
sobirà de Kosova.

4. Manifestar la necessitat que la Unió Europea recone-
gui i integri, en un futur proper, al mapa resultant.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU



Núm. 784 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2010

23

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.45.

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIó 
D’ACTUACIó DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

projecte de resolució per la qual s’acor
da de presentar a la mesa del congrés 
dels diputats la proposició de llei per la 
qual es modifica la llei d’enjudiciament 
criminal
Tram. 269-00001/08

Text presentat
Reg. 73580 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.07.2010

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta de la Consellera de Justícia s’aprova l’avant-
projecte de Proposició de llei per la qual es modifica la 
Llei d’enjudiciament criminal i s’acorda la seva tramesa 
al Parlament de Catalunya per a la seva presentació a la 
Mesa del Congrés dels Diputats.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint de juliol de dos mil deu.

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

Acord del Govern pel qual s’aprova el Projec-
te de Proposició de llei per la qual es modifica 
la Llei d’enjudiciament criminal i s’acorda la 
seva tramesa al Parlament de Catalunya per a 
la seva presentació a la Mesa del Congrés dels 
Diputats

El sistema processal penal espanyol, quant als delic-
tes més greus, fa molt de temps que pateix d’una greu 
mancança: la inexistència d’una segona instància perquè 
puguin ser revisades les sentències dictades pels tribu-
nals que van ser competents a la primera instància. En 
la situació actual, les sentències amb condemnes inferi-
ors a cinc anys de privació de llibertat gaudeixen d’una 
segona instància. I, en canvi, les sentències dictades en 
els casos més greus (delictes de pena superior a cinc 
anys de privació de llibertat), no posseeixen aquest dret 
a la segona instància, tret dels pocs casos en què la sen-
tència ha estat dictada per un tribunal del jurat. Amb la 
qual cosa resulta que els condemnats per delictes menys 
greus tenen més garanties de defensa que els declarats 
culpables de delictes més greus.

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

projecte del pla estratègic de serveis 
socials de catalunya 20102013
Tram. 259-00002/08

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar i Immigració, 06.07.2010

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

A la Mesa de la Comissió de Benestar i Immigració

Els grups sotasignats, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 148.5 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a l’apro-
vació del Projecte del Pla estratègic de serveis socials 
de Catalunya 2010-2013.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2010

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
G. P. Convergència i Unió

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamen-
tari Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa

A la Mesa de la Comissió de Benestar i Immigració

Els grups sotasignats, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 148.5 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya es pronuncia favorablement 
a l’aprovació del Projecte del Pla estratègic de serveis 
socials de Catalunya 2010-2013.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2010

Consol Prados, G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; 
Pere Bosch, G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Jordi Miralles, G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
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teixi en els casos més greus. I alhora és encara més 
incomprensible que hi hagi, al marge de tot l’anterior, un 
petit grup de delictes que sí que tenen aquesta apel·lació 
perquè han estat coneguts per un jurat.

Això comporta, pel que fa als delictes, l’existència d’un 
règim de recursos complexíssim i il·lògic en el qual les 
sentències per delictes menys greus són recurribles en 
apel·lació; les sentències del tribunal del jurat són recur-
ribles en apel·lació i en cassació. I en canvi la resta de 
sentències, que són quantitativament les més freqüents, 
només poden ser recorregudes en cassació, que només 
és un recurs extraordinari que no permet la revisió com-
pleta del cas, al contrari del que sí que és possible a 
través d’un recurs d’apel·lació.

L’Estat espanyol té, tanmateix, una sèrie de compro-
misos internacionals que l’obliguen a disposar d’aquest 
recurs d’apel·lació. En primer lloc, l’article 2.1 del Pro-
tocol 7è al Conveni Europeu de Drets Humans, amb un 
títol prou expressiu dret a un doble grau de jurisdicció 
preveu el dret a què: «la declaració de culpabilitat o la 
condemna siguin examinades per un tribunal superior». 
I per la seva banda, l’article 14.5 del Pacte internacional 
de drets civils i polítics de les Nacions Unides (Nova 
York 16.12.1966) disposa que: «tota persona declarada 
culpable d’un delicte tindrà dret a què la decisió con-
demnatòria i la pena imposada siguin sotmeses a un 
tribunal superior».

Malgrat l’evidència d’aquestes normes, l’existència 
d’aquests compromisos internacionals indiscutibles va 
ser posada en qüestió en el passat per diversos opera-
dors jurídics, tot aprofitant les ambigüitats que sempre 
contenen els textos internacionals, i que són derivades 
del molt difícil consens polític i jurídic entre els múlti-
ples estats signataris d’aquests compromisos, que a més 
posseeixen sistemes jurídics de vegades prou diversos. 
En aquest sentit, aquesta part de la Doctrina i de la 
jurisprudència havia interpretat que l’Estat espanyol, 
tot i la mancança de la segona instància per als delictes 
més greus, complia les normes internacionals, primer, 
perquè aquestes normes remetien al que digués el Dret 
de cada Estat al respecte. I segon, perquè el recurs de 
cassació ja suposava, segons aquests autors, una revisió 
de la condemna.

Però res de tot això era escaient. En primer lloc, per-
què és inacceptable que una norma que preveu drets 
humans sigui interpretada de manera restrictiva, de 
manera contrària als titulars d’aquets drets, és a dir, els 
éssers humans. I més quan la raó de la restricció eren 
raons de caràcter pressupostari, car, lògicament, supo-
sava un augment de la despesa pública perquè els tribu-
nals poguessin assumir en condicions aquesta segona 
instància. I en segon lloc, perquè el recurs de cassació, 
com han reconegut unànimement tots els autors que 
l’han tractat monogràficament, no garanteix una revisió 
completa del cas, és a dir, un doble grau de jurisdicció 
com exigeixen les normes internacionals, sinó només 
una revisió parcial.

La raó d’això és que el recurs de cassació té un objecte 
massa específic, i està centrat només en el descobriment 
de les errades que contingui la sentència recorreguda, 
però sempre que alhora hi hagi la infracció d’un pre-

En la reforma que es proposa es tracta d’aplicar el pro-
cediment del recurs d’apel·lació del procediment abreu-
jat en els processos per delictes de menys de cinc anys, 
estenent-lo als casos en què la pena ultrapassi aquest 
límit. Així, la reforma proposada només requereix la 
modificació puntual de dos articles, el 790 i 792 de  
la Llei d’enjudiciament criminal, per a la introducció de la 
segona instància al procés penal, i l’atribució definitiva 
de l’apel·lació als tribunals superiors de justícia.

L’article 87.2 de la Constitució estableix que les assem-
blees de les comunitats autònomes poden trametre a la 
Mesa del Congrés una proposició de llei.

D’acord amb l’article 61.b) de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, correspon al Parlament de Catalunya ela-
borar proposicions de llei per a presentar-les a la Mesa 
del Congrés dels Diputats, i d’acord amb l’article 154.1 
del Reglament del Parlament de Catalunya el Ple del 
Parlament, conformement amb l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, pot acordar de presentar una proposició 
de llei a la Mesa del Congrés dels Diputats.

Per tant, atès que el Govern de la Generalitat no té 
iniciativa legislativa davant la Cambra estatal però el 
Parlament de Catalunya sí la té;

Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia, el 
Govern

Acorda:

Aprovar el Projecte de Proposició de llei per la qual es 
modifica la Llei d’enjudiciament criminal, que s’adjunta 
com annex, i trametre’l al Parlament de Catalunya per 
tal que la presenti a la Mesa del Congrés del Diputats.

Annex

Projecte de Proposició de llei per la qual es mo-
difica la Llei d’enjudiciament criminal

Exposició de motius

El sistema processal penal espanyol, quant als delictes 
més greus, fa molt de temps que pateix d’una greu man-
cança: la inexistència d’una segona instància perquè pu-
guin ser revisades les sentències dictades pels tribunals 
que van ser competents a la primera instància.

En aquest sentit, en la situació actual, les sentències 
amb condemnes inferiors a cinc anys de privació de 
llibertat gaudeixen d’una segona instància. I en canvi 
les sentències dictades en els casos més greus (delictes 
de pena superior a cinc anys de privació de llibertat), 
no posseeixen aquest dret a la segona instància, tret 
dels pocs casos en què la sentència ha estat dictada per 
un tribunal del jurat. Amb la qual cosa resulta que els 
condemnats per delictes menys greus tenen més garan-
ties de defensa que els declarats culpables de delictes 
més greus.

El panorama, per tant, és incongruent i inexplicable 
en l’actualitat. No té cap sentit que en els casos menys 
greus hi hagi un recurs d’apel·lació que obri la segona 
instància, i en canvi aquesta segona instància no exis-
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Llei orgànica del poder judicial (Llei orgànica 19/2003, 
de 23 de desembre, de modificació de la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial). I d’aquesta ma-
nera va atribuir la competència per conèixer d’aquestes 
apel·lacions als tribunals superiors de justícia (article 
73.3.c LOPJ). I també va determinar que en els casos 
que el procés s’hagués dut a terme a la Sala del Penal de 
l’Audiència Nacional, coneixeria de la segona instància 
una nova «sala d’apel·lació» de l’Audiència Nacional que 
es va crear en aquella ocasió (article 64 LOPJ).

Però aquesta reforma, que actualment és dret vigent, no 
està realment en vigor, i constitueix un exemple palès 
de les incongruències legislatives a les quals de vegades 
es veu sotmès l’ordenament jurídic. A fi que aquesta 
reforma de l’any 2003 fos efectiva, calia que es refor-
més la Llei d’enjudiciament criminal per determinar el 
procediment d’aquest nou recurs d’apel·lació. És a dir, 
era necessari establir quins tràmits havia de seguir el 
recurs, perquè atès que les normes processals estan sot-
meses al principi de legalitat (article 1 de la Llei d’enju-
diciament civil), els tribunals no podien inventar-se el 
procediment d’aquest recurs, ni tan sols, evidentment, 
utilitzar l’analogia, per òbvia que fos.

Des de llavors han passat més de sis anys, i hi ha ha-
gut quatre reformes de la Llei d’enjudiciament criminal 
(una al 2004, dues al 2006 i una al 2009), sense que 
cap d’elles s’hagi encarregat de resoldre aquesta situa-
ció: una part de l’ordenament no està en vigor perquè 
ha quedat pendent sine die una reforma òbvia perquè 
pugui ser efectiva.

Aquesta situació pretén ser resolta amb aquesta pro-
posta. Es basa simplement en aplicar el procediment 
del recurs d’apel·lació del procediment abreujat en els 
processos per delictes de menys de cinc anys, este-
nent-lo als casos en què la pena ultrapassi aquest límit. 
S’ha preferit utilitzar aquest recurs ja existent, i no el 
procediment de l’apel·lació en el procés davant del tri-
bunal del jurat (articles 846.bis.a - 846.bis.f de la Llei 
d’enjudiciament criminal), per tal de no afavorir una 
dispersió procedimental incomprensible, atès que al-
guns preceptes d’aquesta regulació només tenen sentit 
en el procés davant del tribunal de jurat. Malgrat tot, de 
cara al futur, caldria unificar el règim de totes aquestes 
apel·lacions, per tal que el Tribunal Superior de Justícia 
no hagi de resoldre dos recursos idèntics a través de 
dos procediments diferents. A més, és incomprensible 
que hi hagi dos procediments diferents per conèixer 
del mateix recurs. Tanmateix, mentre no arriba aquesta 
unificació procedimental –un xic més complexa–, és 
urgent instaurar l’apel·lació en tot el procés penal de la 
manera més senzilla, que és la que s’ha proposat.

La reforma proposada només requereix la modificació 
puntual de dos articles, el 790 i 792 de la Llei d’enju-
diciament criminal. Es tracta, d’una banda, només de 
reflectir el règim competencial que ja està regulat a la 
Llei orgànica del poder judicial, abans esmentat; i per 
l’altra se suprimeixen algunes referències massa concre-
tes als òrgans jurisdiccionals implicats per clarificar i 
concretar aquest règim competencial.

D’aquesta manera, amb només la modificació de dos 
preceptes, la segona instància a l’àmbit penal podria 

cepte legal o constitucional. En canvi, el que es desitja a 
través d’un «doble grau de jurisdicció», o d’una revisió 
de la condemna, no és només això, sinó que el tribunal 
superior, quan examini novament el cas, pugui arribar 
a conclusions probatòries diferents de les exposades pel 
tribunal de primera instància, amb el nou examen del 
material que es trobi a les actuacions i fins i tot amb la 
pràctica de proves complementàries en casos excepci-
onals.

Res de tot això és possible en el marc d’un recurs de cas-
sació. La sentència que, per exemple, declara culpable 
un innocent, si no conté cap vulneració legal o consti-
tucional, només podria ser anul·lada amb enormes di-
ficultats a través d’un recurs de cassació, perquè aquest 
recurs no s’encarrega d’analitzar temes probatoris si no 
estan basats en una manca rellevant d’activitat proba-
tòria que vulnera el dret fonamental a la presumpció 
d’innocència (article 24.2 de la Constitució espanyola). 
I aquestes vulneracions, en puritat, són difícils de torbar 
en una sentència mínimament fonamentada. El recurs 
de cassació, però, mai podria basar-se en discrepàncies 
en la valoració de les proves si no va ser arbitrària la 
interpretació que en va fer l’òrgan de primera instància. 
La qual cosa deixa al marge del recurs tota l’anàlisi de 
la credibilitat dels mitjans de prova, que són els aspectes 
que realment cal valorar en un segon grau de jurisdic-
ció, i que constitueixen sens dubte la defensa principal 
d’un condemnat.

Aquesta visió de les coses no és nova. Tot i que el Tri-
bunal Constitucional havia declarat reiteradament que el 
«recurs de cassació» complia les normes internacionals, 
i encara ho declara en l’actualitat (STC 60/2008, de 
26 de maig, FJ 4; STC 296/2005, de 21 de novembre, 
FJ 3), literalment havia dit també que: «es cierto que 
la regulación actual de la casación penal, [...] no está 
pensada para esta nueva función constitucionalmente 
impuesta, pero hasta que no se aborde legislativamente 
una reforma más profunda, habrá de obtenerse direc-
tamente de la Constitución misma» (STC 123/1986, de 
22 d’octubre, FJ 2). De fet, quatre magistrats del Tri-
bunal Constitucional havien signat fa més de vint anys 
un vot particular en aquest sentit (STC 37/1988, de 3 
de març). Magistrats del Tribunal Suprem com Enrique 
Ruiz Vadillo o Antonio González-Cuéllar, o fins i tot 
l’actual fiscal general de l’Estat Cándido Conde-Pumpi-
do Tourón, havien declarat clarament la inhabilitat del 
recurs de cassació per complir els dictats de les normes 
internacionals. Entre la Doctrina la mateixa conclusió 
era pràcticament unànime en els darrers anys. Tot i que 
especialment després que el 20 de juliol de 2000, el Co-
mitè de Drets Humans de Nacions Unides va declarar 
expressament que el règim de recursos espanyol, en la 
mesura indicada fins ara, vulnerava –i per tant vulnera 
perquè no ha canviat– l’article 14.5 del Pacte interna-
cional de drets civils i polítics de les Nacions Unides 
abans esmentat.

Després d’aquesta condemna internacional tan contun-
dent, els arguments conservacionistes del sistema de 
recursos van desaparèixer pràcticament, al marge de la 
jurisprudència del Tribunal Constitucional. Prova d’això 
és que el mateix legislador per tal d’estendre la sego-
na instància a tots els processos penals va reformar la 



30 de juliol de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 784

26

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.65.

considerin infringides i s’han d’expressar les raons de 
la indefensió. Així mateix, s’ha d’acreditar que s’hagi 
demanat l’esmena de la falta o de la infracció en la pri-
mera instància, excepte en el cas que s’hagi comès en un 
moment en què ja sigui impossible la reclamació.»

»4. Un cop rebut l’escrit de formalització, el jutjat o 
el tribunal que ha dictat la resolució que s’impugni, si 
compleix els requisits exigits, ha d’admetre el recurs. 
En cas que hi apreciï algun defecte esmenable, ha de 
concedir al recurrent un termini no superior a tres dies 
perquè l’esmeni.»

»6. Presentats els escrits d’al·legacions o preclòs el ter-
mini per fer-ho, el secretari, en els dos dies següents, els 
ha de traslladar a les altres parts i elevar al tribunal que 
coneixerà de l’apel·lació les actuacions originals amb 
tots els escrits presentats.»

2. L’apartat 1 de l’article 792 passa a tenir la redacció 
següent:

«Article 792

»1. La sentència d’apel·lació s’ha de dictar dins dels 
cinc dies següents a la vista oral, o dins dels deu dies 
següents a la recepció de les actuacions pel tribunal, 
quan no hagi estat procedent celebrar-la.»

Antecedents del Projecte

1. Memòria justificativa de la Secretaria General

2. Estudi cost-benefici de la Subdirecció General de 
Gestió Econòmica

3. Informe jurídic de la unitat central del Gabinet Ju-
rídic

N. de la R.: Els antecedents del Projecte poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament

ser novament una realitat a l’Estat espanyol, després de 
gairebé un segle i mig de vigència d’aquest règim actu-
alment incomprensible d’única instància i cassació.

Article únic. Modificació dels apartats 1, 2, 4 i 6 
de l’article 790 i l’apartat 1 de l’article 792 de la 
Llei d’enjudiciament criminal

1. Els apartats 1, 2, 4 i 6 de l’article 790 passen a tenir 
la redacció següent:

«Article 790

»1. Els òrgans jurisdiccionals que coneixeran de l’apel·la-
ció contra les sentències dictades en primera instància 
són els següents:

a) L’Audiència Provincial corresponent, respecte de la 
dictada pel jutjat penal.

b) El Tribunal Superior de Justícia corresponent, res-
pecte de la dictada per l’Audiència Provincial, sempre 
en primera instància.

c) La Sala Penal de l’Audiència Nacional, respecte de 
la dictada pel Jutjat central penal.

d) La Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional, respecte 
de la dictada per la Sala Penal de l’Audiència Nacional, 
sempre en primera instància.

El recurs pot ser interposat per qualsevol de les parts, 
dins dels deu dies següents al dia que se’ls hagi notificat 
la sentència. Durant aquest període les actuacions han 
de ser a l’oficina judicial a disposició de les parts, les 
quals en el termini dels tres dies següents a la notifi-
cació de la sentència poden sol·licitar una còpia dels 
suports en els quals s’hagin gravat les sessions, amb 
suspensió del termini per a la interposició del recurs. El 
còmput del termini s’ha de reprendre un cop lliurades 
les còpies sol·licitades.

La part que no hagi apel·lat en el termini assenyalat 
es pot adherir a l’apel·lació en el tràmit d’al·legacions 
previst a l’apartat 5, exercint les pretensions i al·legant 
els motius que convinguin al seu dret. En tot cas, aquest 
recurs queda supeditat al fet que l’apel·lant mantingui 
el seu.

Les altres parts poden impugnar l’adhesió, en el termi-
ni de dos dies, una vegada conferit el trasllat previst a 
l’apartat 6.»

»2. L’escrit de formalització del recurs s’ha de presentar 
davant l’òrgan que hagi dictat la resolució que s’impug-
ni, i s’hi han d’exposar, ordenadament, les al·legacions 
sobre trencament de les normes i garanties processals, 
error en l’apreciació de les proves o infracció de normes 
de l’ordenament jurídic en les quals es basi la impug-
nació. El recurrent també ha de fixar un domicili per 
a notificacions al lloc on tingui la seu el tribunal que 
coneixerà de l’apel·lació.

Si en el recurs es demana la declaració de nul·litat del 
judici per infracció de normes o garanties processals 
que causin la indefensió del recurrent, en termes tals 
que no pugui ser reparada en la segona instància, s’han 
d’esmentar les normes legals o constitucionals que es 
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control del principi de subsidiarietat 
amb relació a la proposta de directiva 
del consell de modificació de la direc
tiva 2006/112/ce, relativa al sistema co
mú de l’impost sobre el valor afegit, pel 
que fa a la durada de l’obligatorietat de 
respectar un nivell mínim del tipus im
positiu normal
Tram. 295-00027/08

Text presentat
Tramesa de la Secretaria de la Comissió 
Mixta de la Unió Europea del 23.07.2010
Reg. 73556 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.07.2010

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, re-
lativa al Sistema común del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, en lo que respecta a la duración 
de la obligación de respetar un nivel mínimo del 
tipo impositivo normal (presentada por la Comi-
sión) [COM (2010) 331 final] 

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo, la Comisión Mixta para la Unión Europea 
remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Euro-
pea que se acompaña, a efectos de su conocimiento y 
para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un 
dictamen motivado que exponga las razones por las que 
considera que la referida iniciativa de la Unión Europea 
no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de confor-
midad con el artículo 6.2 de la mencionada Ley 8/1994, 
el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en 
el plazo de cuatro semanas a partir de la remisión de la 
iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos 
en relación con este procedimiento de control del princi-
pio de subsidiariedad, le informo que se ha habilitado el 
siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para 
la Unión Europea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión 
Europea 

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 directiva 
del parlament europeu i del consell re
lativa als sistemes de garantia de dipò
sits
Tram. 295-00023/08

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73654).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.07.2010 al 29.07.2010).

Finiment del termini: 30.07.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2010.

control del principi de subsidiarietat 
amb relació a la proposta de directiva 
del parlament europeu i del consell re
lativa a les condicions d’entrada i resi
dència de nacionals de tercers països a 
efectes d’ocupació estacional
Tram. 295-00026/08

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 73644).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.09.2010 al 02.09.2010).

Finiment del termini: 03.09.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2010.
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6. Con el fin de garantizar el mantenimiento del nivel 
de armonización de los tipos ya alcanzado, la Comisión 
presentó en dos ocasiones propuestas que preveían un 
tipo normal situado en una horquilla impositiva cuyos 
límites mínimo y máximo se fijaron, respectivamen-
te, en el 15 % y el 25 %3. Esta horquilla se basaba en 
los tipos aplicados en los Estados miembros, donde el 
nivel del tipo normal siempre variaba entre el 15 % y 
el 25 %.

7. Estas propuestas de aproximación de los tipos fue-
ron en ambos casos modificadas por el Consejo4, que 
conservó sólo el principio del tipo mínimo mediante la 
referencia a un límite mínimo del 15 % comparable al 
sistema introducido por la Directiva de 1992.

8. No obstante, la adopción de estas Directivas del Con-
sejo fue acompañada de una declaración que se hizo 
constar en el acta del Consejo en la que se hacía referen-
cia a los esfuerzos realizados por los Estados miembros 
para evitar que se ampliara la diferencia de 10 puntos 
porcentuales existente entre el mayor y el menor de  
los tipos aplicados. Ello deja patente el permanente 
foco de preocupación que ha supuesto para los Estados 
miem bros el falseamiento que podían entrañar las dife-
rencias entre los países que aplicaban tipos elevados y 
bajos así como los eventuales problemas presupuesta rios 
que podían acarrear los diferentes niveles de los tipos 
del IVA. A la luz de la actual crisis económica, existen 
argumentos adicionales para mantener un tipo normal 
mínimo que se recoja en la Directiva del IVA.

9. Pese a las diversas mejoras introducidas en el régimen 
común del IVA, basadas en la estrategia fiscal prag-
mática y escalonada de la Comisión lanzada en 20005 
y actualizada en 20036, el sistema del IVA sigue ado-
leciendo de deficiencias y generando elevadas cargas 
de tipo administrativo. Por tanto, se impone una revi-
sión en profundidad del mismo. Las nuevas realidades 
económicas, procesos tecnológicos y modalidades de 
fraude han generado nuevos desafíos. En este contexto, 
la Comisión tiene previsto publicar próximamente un 
libro verde de carácter consultivo sobre la adopción de 
una nueva estrategia en materia de IVA Se lanzará así 
una consulta sobre una futura armonización tributaria. 
Únicamente a la luz de los resultados de ese proceso 
será posible adoptar una decisión adecuada sobre el ni-
vel de los tipos impositivos del IVA en la UE.

10. Por otro lado, las recientes modificaciones intro-
ducidas en la Directiva del IVA7 han favorecido la im-
posición en el lugar de consumo, ya que, en virtud de 
esta práctica, se reducen las posibilidades de recurrir a 
operaciones transfronterizas a fin de acogerse a unos 
tipos impositivos del IVA inferiores, y de provocar, por 

3. COM(95) 731 (DO C 73 de 13.3.1996, p. 22) y COM(98) 693 (DO C 
409 de 30.12.1998 p. 13).

4. Directiva 96/95/CE del Consejo de 20.12.1996 (DO L 338 de 
28.12.1996, p. 89) y Directiva 1999/49/CE del Consejo de 25.5.1999 
(DO L 139 de 2.6.1999, p. 27).

5. COM(2000) 348 final de 7.6.2000.

6. COM(2003) 614 final de 20.10.2003.

7. Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la 
que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta al lugar 
de la prestación de servicios (DO L 44 de 20.2.2008, p.11).

Bruselas, 24.6.2010

COM (2010) 331 final

2010/0179 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que 
se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa 
al Sistema común del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, en lo que respecta a la duración de la 
obligación de respetar un nivel mínimo del tipo 
impositivo normal (presentada por la Comisión)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1. El artículo 97, apartado 1, de la Directiva 2006/112/
CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema 
común del impuesto sobre el valor añadido1 (en lo 
sucesivo, «la Directiva del IVA») establece que desde el 1 
de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2010 el 
tipo normal no podrá ser inferior al 15%, y el artícu-
lo 97, apartado 2, dispone que el Consejo, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 93 del Tratado, decidirá 
el nivel del tipo normal del impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) que deberá aplicarse después del 31 de 
diciembre de 2010.

2. Esta disposición se basa en el artículo 93 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE). 
Desde 1 de diciembre de 2009, el artículo 93 del Trata-
do CE ha sido sustituido por el artículo 113 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»); 
este último dispone que el Consejo, por unanimidad 
con arreglo a un procedimiento legislativo especial, 
y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social, adoptará las disposiciones referen-
tes a la armonización de las legislaciones relativas a los 
impuestos sobre el volumen de negocios, en la medida 
en que dicha armonización sea necesaria para garanti-
zar el establecimiento y el funcionamiento del mercado 
interior y evitar falseamientos de la competencia.

3. Con objeto de establecer el mercado interior el 1 de 
enero de 1993, la Comisión presentó propuestas desti-
nadas a instaurar un régimen definitivo en materia de 
armonización fiscal.

4. No obstante, cuando resultó evidente que no sería 
posible adoptar las propuestas de la Comisión antes del 1  
de enero de 1993, el Consejo decidió establecer un ré-
gimen transitorio. En relación con los tipos del IVA, 
adoptó la Directiva 92/77/CEE2.

5. Dicha Directiva introdujo un sistema de tipos míni-
mos. En ella se establecía que desde el 1 de enero de 
1993 hasta el 31 de diciembre de 1996, el tipo normal 
no podría ser inferior al 15%. Esta disposición se ha 
prorrogado en cuatro ocasiones y es aplicable hasta el 
31 de diciembre de 2010.

1. DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.

2. DO L 316 de 31.10.1992, p. 1.
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juzga satisfactoria. La medida es de carácter técnico y 
no exige una evaluación de impacto.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta

La Directiva modifica la Directiva del IVA. Su base 
legal es el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE).

Principio de subsidiariedad 

Se aplica el principio de subsidiariedad en la medida en 
que el ámbito de la propuesta no es de la competencia 
exclusiva de la Unión Europea. Los objetivos de la pro-
puesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros por los motivos que se expo-
nen a continuación.

La Unión Europea ha establecido ya disposiciones armo-
nizadas sobre la aplicación de los tipos del IVA, concre-
tamente en la Directiva del IVA. Estas disposiciones sólo 
pueden ser modificadas o ampliadas mediante un acto de 
la Unión Europea y las legislaciones de los Estados miem-
bros no pueden apartarse de las normas armonizadas.

Por los motivos expuestos anteriormente, sólo la acción 
de la Unión Europea puede lograr los objetivos de la 
propuesta y garantizar la igualdad de trato de los ciu-
dadanos en la Unión Europea. Así pues, la propuesta se 
atiene al principio de subsidiariedad.

Principio de proporcionalidad

La propuesta respeta el principio de proporcionalidad 
por las razones que se exponen a continuación.

La presente propuesta mantiene la situación actual, en 
virtud de la cual el nivel mínimo del tipo normal del 
IVA aplicado por los Estados miembros no puede ser 
inferior al 15%.

Dado que la propuesta no hace sino ampliar el periodo 
durante el cual es de aplicación la disposición vigente, la 
medida resulta proporcional al objetivo perseguido. La 
propuesta no lleva aparejados costes financieros para la 
Unión Europea ni supone cargas financieras adicionales 
para las empresas o los consumidores.

Instrumentos elegidos

El instrumento propuesto es una directiva. Ningún otro 
medio resultaría adecuado, ya que la propuesta modifica 
las disposiciones relativas a los tipos del IVA incluidas 
ya en una Directiva.

4. Repercusiones presupuestarias

La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupu-
esto de la Unión Europea.

5. Elementos facultativos

Notas sobre los artículos

Artículo 1

El artículo 1 propone que el nivel actual mínimo del 
tipo normal del impuesto sobre el valor añadido vigente 
en los distintos Estados miembros, del 15 %, se prorro-
gue desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre 
de 2015.

tanto, un falseamiento de la competencia. Sigue sien-
do conveniente evitar, sin embargo, que la divergencia 
creciente entre los tipos normales del IVA aplicados por 
los Estados miembros provoque desequilibrios estructu-
rales en la Unión y un falseamiento de la competencia 
en determinados sectores de actividad. A tal fin, la fi-
jación de tipos mínimos suele ser práctica común en el 
ámbito de la fiscalidad indirecta, tanto en relación con 
los impuestos especiales como con el IVA. Aunque no 
se proponga un tipo máximo, se puede esperar (como 
ocurre en la actualidad) que la diferencia entre los tipos 
normales aplicados en los Estados miembros garantice 
el correcto funcionamiento del mercado interior, si bien 
se reconoce que probablemente será necesario conse-
guir nuevos recursos presupuestarios que se financiarán 
mediante impuestos al consumo.

11. La adhesión de nuevos Estados miembros el 1 de 
mayo de 2004 y el 1 de enero de 2007 no alteró la situa-
ción existente con respecto al tipo normal. En los 27 
Estados miembros, este se sigue situando entre el 15% y 
el 25%. El tipo del 15 % se aplica en dos Estados miem-
bros (CY y LU) y el del 25 %, en tres Estados miembros 
(DK, HU y SE).

12. En estas circunstancias, parece conveniente seguir 
manteniendo el principio de fijar el nivel mínimo del 
tipo normal actual en un 15 % y proponer la prórroga 
de los regímenes vigentes.

13. A fin de brindar a las empresas la seguridad jurídica 
necesaria y permitir una evaluación más precisa sobre 
cuál es el nivel adecuado del tipo normal del IVA que 
debe aplicarse en la UE, parece oportuno prorrogar esa 
disposición por otros cinco años, en tanto la Comisión 
reflexiona sobre la nueva estrategia del IVA y vuelve a 
analizar cuál es el tipo normal del IVA que resultaría 
apropiado con vistas al logro de un enfoque común.

14. Como el período de aplicación del tipo normal 
mínimo previsto por el artículo 97, apartado 1, de la 
Directiva 2006/112/CEE, expira el 31 de diciembre de 
2010, el objeto de la presente propuesta es permitir que 
el Consejo prorrogue el período de aplicación de este 
tipo. El límite mínimo del tipo normal del IVA, por 
consiguiente, se fija en el 15 % para el período de cinco 
años comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 
de diciembre de 2015. La Comisión espera asimismo 
que el Consejo renueve la declaración, acordada previa-
mente, que debe constar en el acta sobre la diferencia 
entre los tipos mínimos y máximos aplicados para el 
mismo periodo.

2. Consulta de las partes interesadas y evalua-
ción de impacto

Dado que la Comisión no ha recibido ninguna queja 
específica en relación con las normas relativas a la apli-
cación del tipo normal del IVA, no ha sido necesario 
recurrir a asesoría externa.

La medida persigue exclusivamente la prórroga de la 
disposición temporal relativa a la duración del perio-
do de aplicación del nivel mínimo del tipo normal del 
IVA. Dicha prórroga se limitará a mantener la situación 
actual en relación con el tipo normal del IVA, que se 



30 de juliol de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 784

30

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.92.

niveles de armonización, resultaría prematuro estable-
cer de forma permanente un tipo normal del impuesto 
o considerar la modificación del nivel mínimo de dicho 
tipo.

(5) Así pues, resulta adecuado mantener el nivel mí-
nimo del tipo normal actual en el 15% por un periodo 
adicional lo suficientemente largo como para garantizar 
la seguridad jurídica, permitiendo al mismo tiempo una 
revisión ulterior.

(6) Ello no obsta para que se proceda a una ulterior 
revisión de la legislación en materia de IVA antes del 31 
de diciembre de 2015 a fin de plasmar los resultados de 
la nueva estrategia en relación con dicho impuesto.

(7) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/112/
CE en consecuencia.

Ha adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1

El artículo 97 de la Directiva 2006/112/CE se sustituye 
por el texto siguiente: 

«Artículo 97

Desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre 
de 2015, el tipo normal no podrá ser inferior al 15 %.»

Artículo 2. Transposición

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las dispo-
siciones legales, reglamentarias y administrativas ne-
cesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva, a más tardar, el 1 de enero de 2011. 
Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de correspon-
dencias entre las mismas y la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi-
ciones, estas harán referencia a la presente Directiva o 
irán acompañadas de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán las modali-
dades de dicha referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
el texto de las principales disposiciones de Derecho in-
terno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 3. Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Artículo 4. Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Es-
tados miembros.

Hecho en Bruselas,

Por el Consejo
El Presidente

Artículos 2 a 4

Estos artículos establecen las medidas de entrada en 
vigor de la Directiva.

2010/0179 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que 
se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa 
al Sistema común del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, en lo que respecta a la duración de la 
obligación de respetar un nivel mínimo del tipo 
impositivo normal 

El Consejo de la Unión Europea,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea y, en particular, su artículo 113,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Una vez transmitido el proyecto de acto legislativo a los 
Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo8,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Eu-
ropeo9,

Actuando con arreglo a un procedimiento legislativo 
especial,

Considerando lo siguiente: 

(1) El artículo 97, apartado 1, de la Directiva 2006/112/
CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema 
común del impuesto sobre el valor añadido10 dispone 
que desde el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 
2010 el tipo normal no podrá ser inferior al 15%.

(2) El tipo normal del impuesto sobre el valor añadido 
(IVA) actualmente en vigor en los Estados miembros, 
en combinación con el mecanismo del régimen transi-
torio, ha garantizado un funcionamiento aceptable de 
este régimen. Con unas nuevas normas sobre el lugar 
de prestación de los servicios que fomentan la imposi-
ción en el lugar de consumo, se ha limitado la posibi-
lidad de aprovechar las diferencias de los tipos de IVA 
cambiando de ubicación, y se ha limitado el eventual 
falseamiento de la competencia.

(3) A fin de evitar que la creciente divergencia existente 
entre los tipos normales del IVA aplicados por los Esta-
dos miembros provoque desequilibrios estructurales en 
la Unión Europea y un falseamiento de la competencia 
en algunos sectores de actividad, es una práctica habi-
tual en el ámbito de la fiscalidad indirecta establecer 
tipos mínimos. Esta forma de proceder sigue siendo 
necesaria en relación con el IVA.

(4) A la espera del resultado de las consultas sobre una 
nueva estrategia en materia de IVA que, en principio, 
abordará los futuros regímenes y los correspondientes 

8. DO C […] de […], p. […].

9. DO C […] de […], p. […].

10. DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
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el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en 
el plazo de cuatro semanas a partir de la remisión de la 
iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos 
en relación con este procedimiento de control del princi-
pio de subsidiariedad, le informo que se ha habilitado el 
siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para 
la Unión Europea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión 
Europea 

Bruselas, 12.7.2010

COM (2010) 371 final

2010/0199 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo por la que se modifica la Directiva 
97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los sistemas de indemnización de los 
inversores

SEC (2010) 846

SEC (2010) 845

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta 

La Directiva 97/9/CE, relativa a los sistemas de in-
demnización de los inversores1, fue adoptada en 1997 
para complementar la Directiva sobre servicios de in-
versión2 (DSI), que regulaba entonces la prestación de 
servi cios de inversión en la UE. Posteriormente, la DSI 
fue sustituida por la Directiva sobre mercados de ins-
trumentos financieros3 (MiFID). La Directiva relativa a 
los sistemas de indemnización de los inversores (DSII) 
dispone que los clientes a los que empresas de inversión 
(incluidas las entidades de crédito) presten servicios de 
inversión reciban una indemnización en determinadas 
circunstancias, si la empresa se ve en la imposibilidad 
de restituir el dinero o los instrumentos financieros que 
mantiene por cuenta del cliente.

Diez años después de la entrada en vigor de la DSII, y 
apenas concluida la crisis financiera, es ahora el mo-
mento oportuno para revisar el funcionamiento de dicha 
Directiva. No hay indicios concretos de que la crisis fi-
nanciera haya contribuido al aumento de las solicitudes 
de indemnización recibidas por los sistemas en virtud 
de la DSII. No obstante, en los últimos años, la Comi-
sión ha recibido numerosas quejas de inversores acerca 
de la aplicación de la DSII, en varios casos importantes 
en los que los inversores registraron considerables pér-

1. Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
marzo de 1997, relativa a los sistemas de indemnización de los in-
versores (DO L 84 de 26.3.1997, p. 22).

2. Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa 
a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables 
(DO L 141 de 11.6.1993, pp. 27-46).

3. Directiva 2004/39/CE (DO L 145 de 30.4.2004, pp. 1-44).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: 27.07.2010.

Termini de formulació d’observacions

Termini: 4 dies hàbils (de l’l.09.2010 al 06.09.2010).

Finiment del termini: 07.09.2010; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.07.2010.

control del principi de subsidiarietat 
amb relació a la proposta de directiva 
del parlament europeu i del consell de 
modificació de la directiva 1997/9/ce, 
relativa als sistemes d’indemnització 
dels inversors
Tram. 295-00028/08

Text presentat
Tramesa de la Secretaria de la Comissió 
Mixta de la Unió Europea del 23.07.2010
Reg. 73567 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.07.2010

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a los sistemas de indemniza ción 
de los inversores {SEC (2010) 846 final} {SEC 
(2010) 845} [COM (2010) 371 final]

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo, la Comisión Mixta para la Unión Europea 
remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Euro-
pea que se acompaña, a efectos de su conocimiento y 
para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un 
dictamen motivado que exponga las razones por las que 
considera que la referida iniciativa de la Unión Europea 
no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de confor-
midad con el artículo 6.2 de la mencionada Ley 8/1994, 
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de Valores9. Además, toma en consideración las conclu-
siones de un estudio de febrero de 2005 realizado por 
OXERA y titulado «Description and assessment of the 
national investor compensation schemes established in 
accordance with Directive 1997/9/EC» (Descripción y 
evaluación de los sistemas nacionales de indemnización 
de los inversores establecidos conforme a la Directiva 
97/9/CE) 10.

3. Evaluación de impacto 

En consonancia con su política de mejora de la legis-
lación, la Comisión realizó una evaluación de impacto 
de distintas opciones de actuación. Éstas se referían 
fundamentalmente a la financiación de los sistemas, 
los plazos de pago, y la cobertura y el nivel de la in-
demnización.

Cada una de las posibles actuaciones se examinó a la 
luz de los siguientes criterios: protección y confianza 
de los inversores, carácter equitativo de la protección 
ofrecida en relación con distintos tipos de inversiones 
o servicios en la UE y eficiencia de costes, esto es, la 
medida en que la opción considerada permite lograr los 
objetivos perseguidos y facilita el funcionamiento de 
los mercados de valores con una buena relación coste-
eficacia11.

4. Aspectos jurídicos de la propuesta 

4.1. Base jurídica 

La propuesta se basa en el artículo 53, apartado 1, del 
TFUE.

4.2. Subsidiariedad y proporcionalidad 

Los Estados miembros no pueden alcanzar por sí solos 
los objetivos de la propuesta. El actual marco de la UE 
establece solo unos principios mínimos de armoniza-
ción, dejando en manos de los Estados miembros su 
desarrollo. No obstante, los problemas que se han plan-
teado en algunos Estados miembros demuestran que es 
necesaria una armonización adicional y, en particular, 
más extensa a nivel de la UE, en aras del cumplimiento 
de los objetivos de la Directiva dentro de la Unión.

9. El Comité Europeo de Valores, creado por la Decisión 2001/528/CE 
de la Comisión (DO L 191 de 13.7.2001, p. 45), desempeña a un tiempo 
funciones de comitología (Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 
de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 
[DO L 184 de 17.7.1999, p. 23], modificada por la Decisión 2006/51/CE 
[DO L 200 de 22.7.2006, p. 11]) y funciones de asesoramiento sobre 
la política en el ámbito de los valores. El Comité está compuesto por 
representantes de alto nivel de los Estados miembros y presidido por 
un representante de la Comisión. El Comité mantuvo diversos debates 
en sus reuniones de 14 de noviembre de 2008 y de 11 de febrero y 
15 de julio de 2009.

10. El estudio puede consultarse en http://ec.europa.eu/dgs/internal_
market/docs/evaluation/national-investor-rep2005.pdf. 

Las opiniones expresadas en él por OXERA no reflejan necesariamente 
la postura de la Comisión Europea. OXERA es una empresa privada 
a la que la Comisión Europea contrató para realizar el estudio. Las 
declaraciones y opiniones formuladas en el estudio son responsabilidad 
de la empresa. La Comisión Europea no avala el informe de OXERA, 
pero lo utiliza como fuente de información a efectos de la revisión de la 
Directiva sobre los sistemas de indemnización de los inversores. 

11. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que 
acompaña la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se modifica la Directiva 97/9/CE, relativa a los 
sistemas de indemnización de los inversores – SEC (2010) 845.

didas. Las quejas están relacionadas fundamentalmente 
con la cobertura y la financiación de los sistemas y con 
los plazos de pago de la indemnización. La revisión de 
la DSII es, asimismo, un elemento importante, junto 
con la revisión de la Directiva sobre los sistemas de 
garantía de depósitos4 y el examen de la protección de 
los tomadores de seguros, de la política de la Comisión 
destinada a consolidar el marco regulador de la UE en 
el ámbito de los servicios financieros, con arreglo a lo 
expuesto en su Comunicación titulada «Gestionar la 
recuperación europea»5. Responde igualmente al ob-
jetivo fijado por el G-20 de colmar las posibles lagunas 
existentes en el sistema de regulación y supervisión, 
así como al objetivo de restablecer la confianza de los 
inversores en el sistema financiero.

Esta iniciativa forma parte de un paquete de medidas 
más amplio referente a los sistemas de indemnización y 
garantía, que consta de dos propuestas de modificación 
de las Directivas sobre sistemas de indemnización de 
los inversores y sobre sistemas de garantía de depósitos, 
y de un Libro Blanco sobre los sistemas de garantía de 
seguros.

2. Consulta de las partes interesadas 

La iniciativa es fruto de un extenso y constante proceso 
de diálogo y consulta con la totalidad de los principales 
interesados, a saber, los responsables de la reglamen-
tación de valores, los participantes en el mercado, los 
sistemas nacionales de indemnización de los inversores, 
y los consumidores. Entre el 9 de febrero y el 8 de abril 
de 2009 se llevó a cabo un proceso de consulta públi-
ca6. Se enviaron cuestionarios a los sistemas nacionales 
de indemnización de los inversores y, el 9 de febrero 
de 2010, se celebró una reunión con ellos7. El 3 de 
septiembre de 2009 se celebró una reunión específica 
para recabar las opiniones de las empresas del sector 
y de las asociaciones de inversores. Esta propuesta se 
basa igualmente en las observaciones y aportaciones 
del Grupo Europeo de Expertos de los Mercados de 
Valores Mobiliarios (ESME) 8 y del Comité Europeo 

4. Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO 
L 135 de 31.5.1994, p. 5).

5. Comunicación de la Comisión para el Consejo Europeo de 
primavera, «Gestionar la recuperación europea», COM(2009)114 de 
4.3.2009.

6. Los servicios de la Comisión recibieron 70 respuestas. Las 
respuestas no confidenciales pueden consultarse en la siguiente 
dirección: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/
investor_compensation_en.htm 

7. En junio y noviembre de 2009 se enviaron dos cuestionarios relativos 
a las operaciones de los sistemas nacionales de in demnización de los 
inversores.

8. El ESME era un grupo consultivo que asesoraba a la Comisión 
y estaba integrado por expertos y operadores de los mercados 
de valores. Fue creado por la Comisión en abril de 2006 y, hasta 
finales de 2009, desempeñaba su cometido con arreglo a la Decisión 
2006/288/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 2006, por la que se 
establece un grupo europeo de expertos de los mercados de valores 
mobiliarios encargado de proporcionar asesoramiento jurídico y 
económico sobre la aplicación de las Directivas de la UE relativas a 
los valores mobiliarios (DO L 106 de 19.4.2006, pp. 14-17).
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Por de pronto, la propuesta toma en consideración la 
diferencia entre los objetivos subyacentes de ambas Di-
rectivas. En el caso de la DSGD, prevalece el objetivo 
de estabilidad bancaria, ya que los bancos corren el 
riesgo de verse envueltos en una situación de pánico 
bancario si los depositantes creen que su dinero no está 
seguro y tratan de retirarlo todos al mismo tiempo. La 
DSII protege a los inversores frente al riesgo de fraude, 
mala praxis administrativa o errores de gestión como 
consecuencia de los cuales la empresa de inversión se 
vea en la imposibilidad de restituir los activos a los cli-
entes. La propuesta preserva las especificidades de la 
legislación sectorial.

La propuesta se atiene al principio de proporcionali-
dad, dado que todas las soluciones se han evaluado en 
función de su eficiencia de costes y respetan las parti-
cularidades de los mercados de los Estados miembros. 
La propuesta no excede de lo necesario para alcanzar 
los objetivos perseguidos: en particular, mantiene los 
principios de armonización mínima cuando resulta per-
tinente, por ejemplo en relación con las modalidades 
de contribución a los sistemas de indemnización por 
parte de sus miembros. La introducción de un meca-
nismo de préstamo entre sistemas nacionales se ajusta 
al principio de proporcionalidad, puesto que no afecta 
en modo alguno a la responsabilidad presupuestaria de 
los Estados miembros, constituye una medida de últi-
mo recurso supeditada a la utilización previa de otros 
dispositivos de financiación (contribuciones ordinarias 
y extraordinarias de los miembros), establece una mera 
posibilidad de préstamo sujeta al pago de intereses y a 
la obligación de reembolso por el sistema prestatario, y 
está sujeta a límites temporales y cuantitativos.

4.3. Explicación detallada de la propuesta 

– 4.3.1. Adaptación a la MiFID: servicios cubiertos y cla-
sificación de clientes (artículo 1, apartado 2, y anexo I)

El ámbito de aplicación de la DSII está definido actual-
mente por referencia a los servicios de inversión defi-
nidos en la Directiva sobre servicios de inversión13. La 
DSII ofrece protección a los inversores cuando una em-
presa se halla en la imposibilidad de restituirles los ins-
trumentos financieros o fondos que, por cuenta de ellos, 
mantiene en conexión con servicios de inversión.

La MiFID derogó la DSI y amplió la gama de los ser-
vicios que engloba la legislación sectorial (por ejemplo, 
los sistemas multilaterales de negociación o SMN están 
actualmente incluidos en el ámbito de aplicación de la 
MiFID). Asimismo, se han planteado algunos proble-
mas técnicos, tales como la cobertura de las empresas 
dependiendo del alcance de su autorización (esto es, si 
la empresa está autorizada o no a mantener activos de 
clientes).

La modificación propuesta aclara que todos los servi-
cios y actividades de inversión a los que se aplique la 
MiFID deben estar sujetos a la DSII y que, en el supues-
to de que las empresas mantengan de facto activos de 
clientes (con independencia de las restricciones que 

13. El artículo 1, número 2, se refiere a los servicios de inversión 
tal como se definen en el artículo 1, punto 1, de la Directiva 93/22/
CEE (DSI), así como a los contemplados en su anexo, sección C, 
punto 1. 

De hecho, los principales problemas en la aplicación 
de la Directiva radican en el amplio margen de discre-
cionalidad que otorga a los Estados miembros. La pro-
puesta está destinada a mejorar el funcionamiento del 
mercado único de servicios de inversión, y mejorar la 
protección y la confianza de los inversores en la UE. En 
particular, pretende perfeccionar el funcionamiento de 
la DSII en la práctica, aclarar su ámbito de aplicación, 
teniendo en cuenta la crisis financiera y los recientes 
cambios en el panorama regulador de la UE, colmar las 
lagunas del sistema de regulación y reducir las dispari-
dades entre los clientes de empresas de inversión y los 
depositantes bancarios en lo que a protección se refiere. 
A la luz de las diferencias existentes en el funcionami-
ento de los sistemas de indemnización a nivel nacional, 
la propuesta establece normas comunes con objeto de 
armonizar en cierta medida su financiación y su ges-
tión corriente; se prevé, asimismo, un mecanismo de 
préstamo entre sistemas nacionales como instrumento 
de último recurso para satisfacer posibles necesidades 
de financiación temporal de los sistemas, con sujeción 
a una rigurosa evaluación que habrá de llevar a cabo la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados y a la obli-
gación de reembolsar cualquier préstamo en un plazo 
máximo de cinco años.

Por otra parte, ciertos problemas, como la actual falta 
de indemnización de los inversores que, a raíz del in-
cumplimiento de un depositario o tercero, no pueden 
recuperar sus activos o registran una pérdida de valor 
de sus participaciones o acciones en un OICVM, deben 
abordarse a nivel de la UE, ya que cualquier otra solu-
ción podría fragmentar la protección de los inversores 
en los mercados de la UE. Teniendo en cuenta que la 
prestación de servicios de inversión es una actividad 
transfronteriza, las empresas de inversión deberían estar 
sujetas al mismo régimen en distintos Estados miembros 
en el supuesto de que no restituyan activos de clientes; 
por su parte, los inversores deberían gozar del mismo 
nivel de protección en todos los Estados miembros. 
Esta uniformidad es necesaria para evitar condiciones 
de competencia desigual entre las empresas de inversión 
de diferentes Estados miembros y un falseamiento de la 
competencia entre bancos y empresas de inversión.

Otro factor adicional es el hecho de que, mediante la 
modificación de la Directiva sobre sistemas de garantía 
de depósitos (Directiva 94/19/CE12), el nivel de protec-
ción de los depositantes bancarios se ha incrementado. 
Por otra parte, el funcionamiento de los sistemas de ga-
rantía de depósitos está siendo modificado con objeto de 
armonizar el alcance de la cobertura, las modalidades 
y los plazos de reembolso, los métodos de financiación 
y los mecanismos de solidaridad entre sistemas. Las 
empresas de inversión no deben verse perjudicadas por 
el aumento de la protección en el sector de los depósi-
tos bancarios. Por consiguiente, es necesario evaluar 
el nivel de protección de los inversores en la UE, para 
tener en cuenta la situación de los mercados de la UE y 
cualquier cambio normativo a nivel de ésta que pueda 
tener implicaciones en el ámbito de las inversiones.

12. DO L 135 de 31.5.1994, pp. 5-14.
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minoristas en virtud de la MiFID18. La inclusión de 
una referencia a la definición de los clientes que de-
ben considerarse profesionales contenida en la MiFID 
permitirá que la DSII se adapte automáticamente a las 
modificaciones que, en su caso, se introduzcan en la 
MiFID en el futuro.

– 4.3.2. Quiebra de un tercero depositario (artículo 2, 
apartado 2, y artículo 12)

La DSII ofrece protección a los inversores cuando una 
empresa se halla en la imposibilidad de restituirles los 
instrumentos financieros o fondos que, por cuenta de 
ellos, mantiene en conexión con servicios de inversión. 
Con arreglo a la MiFID, los instrumentos financieros 
pueden ser mantenidos de dos formas distintas: i) por la 
propia empresa de inversión que mantenga instrumentos 
financieros por cuenta de un cliente; o ii) por un deposi-
tario («tercero depositario») habitualmente elegido por 
la empresa19. Así, los inversores pueden estar expues-
tos no solo a la quiebra de la empresa, sino también 
a la del depositario. En el supuesto de que un tercero 
depositario no pueda restituir los instrumentos financi-
eros a su cliente, éste no podrá recibir indemnización 
alguna del sistema de indemnización establecido con 
arreglo a la DSII. El motivo de ello es que, de acuer-
do con el ámbito de aplicación actual de la DSII, los 
sistemas de indemnización se dirigen exclusivamente 
a los inversores que hayan perdido sus instrumentos 
financieros «por razones directamente relacionadas con 
la situación financiera de la empresa de inversión». Por 
consiguiente, la DSII establece una distinción en el nivel 
de protección de los inversores que hayan adquirido un 
instrumento financiero, dependiendo de que sus activos 
estén en manos de la propia empresa de inversión o de 
un tercero depositario.

La propuesta modifica el artículo 2, apartado 2, con 
objeto de hacer extensiva la indemnización a los inver-
sores cuyos créditos se deriven de la imposibilidad de 
una empresa de restituirles los instrumentos financieros 
debido a la quiebra de un tercero depositario. Esta me-
dida permitirá colmar una laguna que plantearía pro-
blemas en caso de incumplimiento de un depositario. 
Las empresas de inversión siguen siendo responsables 
de tomar todas las medidas oportunas para recuperar 
los activos de manos del depositario.

La propuesta no modifica el artículo con el fin de in-
cluir la quiebra de una entidad en la que la empresa de 
inver sión haya depositado dinero. El motivo de esta 
diferencia radica en que la Directiva 2006/73/CE, por 
la que se aplica la MiFID, establece una lista muy es-

18. En la actualidad, las empresas que cumplen al menos dos de los 
siguientes requisitos tienen siempre la posibilidad de reclamar una 
indemnización al amparo de la DSII: total del balance ≤ 4 400 000 EUR, 
volumen de negocios neto ≤ 8 800 000 EUR, número medio de em-
pleados ≤ 50. Con arreglo a la MiFID, únicamente las empresas más 
grandes que cumplen al menos dos de los siguientes requisitos pueden 
clasificarse, por definición, como clientes profesionales: total del balance 
≥ 20 000 000 EUR, volumen de negocios neto ≥ 40 000 000 EUR, 
fondos propios ≥ 2 000 000 EUR. En consecuencia, la adopción de las 
definiciones de la MiFID restringirá el espectro de empresas que pueden 
excluirse conforme a la DSII. 

19. Artículos 16 y 17 de la Directiva 2006/73/CE, por la que se aplica 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de 
funcionamiento de las empresas de inversión, y términos definidos a 
efectos de dicha Directiva.

pueda contener su autorización o de la naturaleza de 
su servicio de inversión), dichos clientes han de tener 
derecho a indemnización al amparo de la DSII. Esta 
norma se aplicaría con independencia de que la empre-
sa esté contraviniendo las posibles limitaciones de su 
autorización (que, por ejemplo, le prohíban mantener 
activos de clientes o tratar con clientes minoristas) y de 
la naturaleza del servicio de inversión que preste (por 
ejemplo, gestión de un SMN). Esta medida permitirá 
a los inversores minoristas saber que están cubiertos 
por la DSII sin tener que comprobar los pormenores de 
la autorización de una empresa. Redundará, además, 
en una aplicación más uniforme de la DSII en todos 
los Estados miembros, lo que contribuirá al correcto 
funcionamiento de la misma.

Otra de las modificaciones derivadas de lo dispuesto 
en la MiFID se refiere a la clasificación de los clien-
tes. Cier tamente, la DSII es potencialmente aplicable a 
todas las categorías de inversores. No obstante, los cli-
entes con más preparación suelen ser capaces de selec-
cionar a los intermediarios a los que confían sus activos 
y de controlar su actuación. Además, la limitación de la 
indemnización a un determinado importe (en la actuali-
dad, 20 000 EUR) hace que la Directiva se oriente nor-
malmente hacia los «pequeños inversores»14. Por ello, 
los Estados miembros pueden actualmente disponer en 
su legislación nacional que los inversores profesionales 
e institucionales15 queden excluidos de la cobertura16 del 
sistema conforme al anexo I de la DSII.

No obstante, al ser la DSII anterior a la MiFID, la lista 
de inversores profesionales e institucionales contenida 
en la primera no coincide con la establecida en la se-
gunda17, lo cual puede complicar la fase de indemniza-
ción, pues es posible que los clientes clasificados como 
profesionales a efectos de la prestación de los servicios 
no se correspondan con los que puedan excluirse de la 
cobertura según la DSII.

La propuesta adapta la clasificación de clientes de la 
DSII a la definición de los clientes que deben consi-
derarse profesionales contenida en la MiFID. De esta 
forma, se logrará una mayor coherencia y claridad y se 
simplificará la situación de los sistemas de indemniza-
ción y de los inversores, al coincidir ambas Directivas. 
La adaptación a los clientes que deben considerarse 
profesionales garantizará la seguridad jurídica y hará 
posible también una mayor protección de las empresas 
de medianas dimensiones, que actualmente pueden que-
dar excluidas de la protección ofrecida por la DSII y, 
sin embargo, se clasifican normalmente como clientes 

14. Véase, por ejemplo, la referencia al pequeño inversor en el 
considerando 4 de la DSII.

15. El anexo I de la DSII recoge una lista de tales inversores.

16. Artículo 4, apartado 2, y anexo 1 de la DSII.

17. MiFID, anexo II. 
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– 4.3.4. Exclusión de los créditos que se deriven de un 
abuso del mercado (artículo 3 y artículo 9, apartado 3)

El artículo 3 de la DSII excluye los créditos en relación 
con los cuales haya recaído condena penal por blan-
queo de capitales24, pero no los créditos de inversores 
implicados en operaciones que supongan un abuso del 
mercado. Al modificar el artículo 3, la DSII excluirá 
expresamente la indemnización de cualesquiera créditos 
en relación con los cuales el inversor haya participado 
en actividades prohibidas por la Directiva 2003/6/CE, 
sobre las operaciones con información privilegiada y 
la manipulación del mercado25. Debe descartarse la 
indemnización de los inversores que hayan cometido 
tales actos, pues no procede que gocen de la protección 
general que ofrece la Directiva.

– 4.3.5. Nivel de la indemnización (artículo 4, apartado 1, 
y artículo 2, apartado 3)

El artículo 4, apartado 1, de la DSII armoniza el nivel 
mínimo de indemnización (20 000 EUR) que recibirá 
cada inversor. Cuando se adoptó la DSII, se consideró 
suficiente nivelar este importe con el fijado en la Directi-
va sobre sistemas de garantía de depósitos (20 000 EUR 
a la sazón) 26. Sin embargo, el límite de indemnización 
de 20 000 EUR nunca se ha ajustado en función de la 
inflación o de la mayor exposición de los inversores eu-
ropeos al riesgo de los instrumentos financieros, desde 
que la DSII entró en vigor. Por otra parte, la Directi-
va sobre sistemas de garantía de depósitos (DSGD) se 
modificó recientemente para establecer un mínimo de 
50 000 EUR por depositante y entidad de crédito, que se 
incrementará hasta un nivel fijo de 100 000 EUR27.

La Comisión propone modificar el artículo 4, apartado 
1, a fin de incrementar el nivel de indemnización a un 
importe fijo de 50 000 EUR. Este nivel se ha fijado 
de tal forma que se tengan en cuenta los efectos de la 
inflación en la UE y que se corresponda mejor con el 
valor medio de las inversiones realizadas por clientes 
minoristas en la UE. Conviene establecer el nivel de 
indemnización en un importe fijo, con objeto de evitar 
arbitrajes y de impedir que la elección de los inversores 
se vea influenciada por las posibles diferencias de co-
bertura en distintos Estados miembros. Como algunos 
Estados miembros ofrecen ahora un nivel de indemni-
zación más alto, se prevé un período transitorio de tres 
años para permitirles adaptarse al nivel de cobertura 
de 50 000 EUR.

24. El blanqueo de capitales se definió en el artículo 1 de la Directiva 
91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo 
de capitales. Esta Directiva fue derogada por la Directiva 2005/60/CE, 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 
de 25.11.2005, pp. 15-36). 

25. Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada 
y la manipulación del mercado (abuso del mercado) (DO L 96 de 
12.4.2003, pp. 16-25).

26. Artículo 7 de la Directiva 94/19/CE relativa a los sistemas de 
garantía de depósitos.

27. Directiva 2009/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2009, por la que se modifica la Directiva 94/19/CE relativa 
a los sistemas de garantía de depósitos, en lo que respecta al nivel de 
cobertura y al plazo de pago (DO L 68 de 13.3.2009, pp. 3-7).

tricta de entidades en las que pueden depositarse los 
fondos de clientes (bancos centrales, entidades de cré-
dito, bancos autorizados en terceros países o fondos del 
mercado monetario habilitados) 20. Se establece así una 
diferencia ción entre los fondos y los instrumentos fi-
nancieros, ya que en el caso de estos últimos, y siempre 
que la empresa de inversión considerada cumpla con 
los requisitos de diligencia debida, entidades que no 
estén reguladas pueden ser nombradas depositarias de 
instrumentos financieros de clientes. Esta diferenciación 
justifica una diferencia de trato en la DSII.

– 4.3.3. Quiebra del depositario de un OICVM (artícu lo 
1, punto 4, artículo 2, apartados 1 y 2 ter, artículos 4 bis 
y 5, artículo 10, apartado 1, y artículo 12)

La gestión de organismos de inversión colectiva en va-
lores mobiliarios (OICVM) 21 no es un servicio de in-
versión con arreglo a la MiFID. Como consecuencia, la 
DSII no engloba a los OICVM y sus partícipes en caso 
de que sufran pérdidas por la quiebra de un depositario 
o subcustodio del OICVM. Sin embargo, esta situación 
es comparable, en lo esencial, a la que se describe en el 
apartado 4.3.2, en la que las pérdidas sufridas se deben 
a la quiebra del depositario o subcustodio de la empresa 
de inversión.

Así pues, la propuesta reconocerá a los partícipes de 
OICVM el derecho a ser indemnizados por el sistema 
de indemnización de los inversores, si los activos no 
pueden ser restituidos al OICVM debido a la quiebra 
de su depositario o subcustodio. La definición de «in-
versor» incluida en el artículo 1, punto 4, abarcaría los 
partícipes de OICVM, y se modifican, asimismo, diver-
sos artículos a fin de contemplar el supuesto de quiebra 
del depositario o subcustodio de un OICVM (artículos 
2, 4, 5, 10 y 12). Puesto que la propuesta protegerá a 
los OICVM y sus depositarios o subcustodios, resulta 
oportuno que sean estas entidades, y no las empresas 
de inversión, las que soporten los costes de esta amplia-
ción de cobertura. Además, teniendo en cuenta que se 
ha optado por hacer extensiva la cobertura de la DSII 
a los casos de quiebra de un tercero depositario al que 
se recurra en conexión con operaciones de inversión, es 
lógico enfocar el riesgo de modo similar en el supuesto 
de que las dificultades afecten a depositarios o subcus-
todios de OICVM.

Esta medida garantizará a quienes inviertan en OICVM 
cierto grado de protección. Al mismo tiempo, debería 
ir acompañada de ciertas modificaciones de las dispo-
siciones aplicables a la función de depositario de un 
OICVM en virtud de la Directiva OICVM22, a fin de 
armonizar en mayor medida las obligaciones de los de-
positarios y su régimen de responsabilidad. La Comi-
sión está trabajando sobre las posibles modificaciones 
de tales disposiciones23.

20. Artículo 18 de la Directiva 2006/73/CE.

21. Directiva 2009/65/CE, por la que se coordinan las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (DO L 302 
de 17.11.2009, pp. 32-96).

22. Artículos 22 a 26 y 32 a 36 de la Directiva 2009/65/CE.

23. La pertinente propuesta legislativa, que irá precedida de un 
proceso de consulta, se adoptará previsiblemente en la primavera 
de 2011.
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– Debe garantizarse el acceso a otras fuentes diversas 
de financiación, entre ellas la posibilidad de obtener 
préstamos.

– Los sistemas habrán de publicar información sobre su 
nivel de financiación.

La instrumentación detallada de algunos puntos se es-
pecificará a través de actos delegados, que la Comisión 
adoptará de conformidad con el artículo 290 del Tra-
tado. Los datos que deberán publicar los sistemas se 
especificarán a través de normas técnicas desarrolladas 
por la futura Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM) 28.

Esta medida es proporcionada, dado que hará posible 
una mayor armonización de la financiación de los sis-
temas, sin ser excesivamente prescriptiva o pormeno-
rizada, y seguirá permitiendo a los Estados miembros 
contar con cierta flexibilidad a la hora de poner en prác-
tica los principios. Una mayor armonización mejorará 
el funcionamiento del mercado único de servicios de 
inversión, al reducir las diferencias de trato entre empre-
sas de inversión e inversores de distintos Estados miem-
bros. Asimismo, reducirá el riesgo de que un sistema 
no cuente con financiación suficiente para hacer frente a 
sus obligaciones, lo que redundará en una mayor protec-
ción de los consumidores y en una renovada confianza 
de los inversores en los servicios de inversión.

– 4.3.7. Mecanismo de préstamo de último recurso entre 
sistemas nacionales (artículo 4 ter)

Junto con el establecimiento de normas de financiación 
coherentes entre Estados miembros, la instauración de 
mecanismos de cooperación entre sistemas nacionales 
garantizará una mayor protección a los inversores y fo-
mentará la confianza de los inversores en los servicios 
de inversión.

El mecanismo se basa en el principio de solidaridad 
entre sistemas nacionales. Con arreglo al artículo pro-
puesto, se introduce un mecanismo de préstamo entre 
sistemas como instrumento de último recurso.

Estas medidas permitirán a los sistemas contar con 
una fuente de financiación alternativa de apoyo, bajo 
determinadas condiciones y de manera temporal. Fa-
cilitarán igualmente una relación más estrecha y una 
mayor coordinación continua entre sistemas nacionales, 
e incentivarán el desarrollo de prácticas y procedimien-
tos de trabajo más armonizados. Mediante principios 
de financiación detallados y la obligación de reembol-
so (a medio plazo) impuesta al sistema prestatario, se 
limitará el riesgo moral entre sistemas infradotados y 
sistemas con más recursos. Más concretamente: 

28. En octubre de 2009, la Comisión Europea adoptó un paquete de 
proyectos legislativos destinados a reforzar la supervisión del sector 
financiero en Europa. Dichos proyectos legislativos crearán un nuevo 
órgano, la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), para detectar 
los riesgos a los que está expuesto el sistema financiero en su con-
junto. Instaurarán, además, un Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros, formado por los supervisores nacionales y tres nuevas 
Autoridades Europeas de Supervisión para el sector bancario, el sector 
de valores y el sector de seguros y pensiones de jubilación. La AEVM 
es una de las tres Autoridades Europeas de Supervisión previstas en 
el paquete de medidas legislativas. La propuesta legislativa pertinente 
puede consultarse en: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/
docs/committees/supervision/20090923/com2009_503_en.pdf

En el caso de las entidades de crédito, pueden plante-
arse dudas en cuanto a si los fondos depositados en un 
banco en el contexto de la prestación de servicios de 
inversión deben estar cubiertos por la DSII, en lugar de 
por la DSGD. De cara a aquellas situaciones de posible 
incertidumbre debido a la naturaleza específica de los 
bancos, que pueden realizar una actividad bancaria y 
prestar también servicios de inversión, se modifica el ar-
tículo 2, apartado 3, de la DSII, a fin de puntualizar que, 
en los casos dudosos, deberá indemnizarse al inversor 
con arreglo a la DSGD (que prevé un nivel de cobertura 
más alto). De esta forma se protegerá eficazmente a los 
inversores y se limitarán los problemas de desigualdad 
de condiciones.

– 4.3.6. Principios de financiación (artículo 4 bis)

El amplio margen de discrecionalidad que ofrece la 
DSII en cuanto a la forma de financiar los sistemas (por 
ejemplo, antes o después de que se verifique algún even-
to de pérdida) y las enormes diferencias en la manera 
en que los distintos Estados miembros organizan la fi-
nanciación plantean una serie de problemas. Perjudican 
la protección de los inversores y merman su confianza 
en el recurso a empresas de inversión (si los inversores 
desconfían de que se disponga de financiación adecuada 
para indemnizarles en caso de incumplimiento). Asi-
mismo, afectan al correcto funcionamiento del mercado 
interior, en la medida en que la probabilidad de que el 
inversor esté protegido, y las contribuciones exigidas a 
las empresas, varían considerablemente entre Estados 
miembros, dependiendo de la adecuación de los diver-
sos dispositivos de financiación.

Se añade un nuevo artículo en el que se especifican 
los principios básicos que regirán la financiación de los 
sistemas de indemnización de los inversores. En él se 
dispone, en particular, lo siguiente: 

– En principio, el coste de financiación de los sistemas 
debe seguir recayendo en los participantes en el mer-
cado.

– Los sistemas han de contar con una financiación ade-
cuada y proporcional a sus obligaciones.

– A fin de garantizar fondos suficientes, se establecerá 
un nivel objetivo mínimo de financiación para todos los 
sistemas. Este nivel objetivo se financiará íntegramen-
te ex ante. Teniendo en cuenta las actuales diferencias 
a escala nacional, cabe prever un plazo de diez años 
para que se alcance inicialmente el nivel objetivo de 
financiación.

– Si, en un caso concreto, los fondos ex ante no bastan 
para hacer frente a las obligaciones de un sistema, de-
berán solicitarse contribuciones adicionales a las entida-
des que gocen de la cobertura del sistema. No obstante, 
estas contribuciones no deben poner en peligro la esta-
bilidad del sistema financiero del Estado miembro.

– Una vez agotadas estas fuentes de financiación, el sis-
tema podrá recurrir a tomar fondos prestados de otros 
sistemas de indemnización, tal como se explica en el 
siguiente apartado 4.3.7.
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correr hasta tanto no se han determinado la admisibi-
lidad y el importe del crédito. Es decir: no está ligado 
a la fecha en que se haya declarado el incumplimiento 
de la empresa. Procesar los créditos lleva mucho más 
tiempo que los plazos fijados, incluso varios años, tal 
como han demostrado recientes casos. Así, en la prác-
tica, transcurre un tiempo considerable antes de que un 
inversor reciba indemnización alguna, lo que socava la 
protección del inversor y su confianza.

La modificación propuesta del artículo 9, apartado 2, es-
tablece la obligación de que los sistemas abonen provi-
sionalmente una indemnización parcial, basada en una 
valoración inicial del crédito, si el plazo de pago rebasa 
un determinado período. El pago parcial ascenderá a 
una tercera parte de la valoración inicial del crédito. El 
saldo se abonará posteriormente, una vez comprobado 
plenamente el crédito. Los sistemas tendrán igualmente 
que estar capacitados para recuperar los importes abo-
nados provisionalmente, si se comprueba con posterio-
ridad que el crédito no era, de hecho, válido.

El artículo 2 también se modifica, con objeto de precisar 
que la autoridad competente dispone de un plazo de 
tres meses para comprobar si una empresa se halla en 
la imposibilidad de cumplir sus obligaciones con los 
inversores. Se pretende así disipar la inquietud por casos 
concretos en los que las autoridades competentes pue-
dan tardar mucho en realizar tal comprobación.

Los plazos que establece la propuesta tienen en cuenta 
la diferencia existente entre las situaciones a que se re-
fieren la DSII y la DSGD, dado que, en estas últimas, 
los depositantes deben ser reembolsados en los veinte 
días hábiles siguientes a la fecha en que las autoridades 
determinen la incapacidad de la entidad de crédito para 
reembolsar los depósitos. En el caso de los sistemas 
de indemnización, los supuestos subyacentes de frau-
de, mala praxis o problemas de gestión que engloba la 
Directiva hacen necesario un plazo más largo, a fin de 
reconstituir la situación de cada uno de los inversores.

– 4.3.10. Información al inversor (artículo 10, apartado 1)

Con arreglo al artículo 10, apartado 1, de la DSII, los 
Estados miembros deben velar por que las empresas de 
inversión faciliten a sus inversores reales y potenciales 
información sobre el sistema de indemnización perti-
nente, incluidos el importe y el alcance de la cobertura. 
La información debe presentarse en una forma fácil-
mente comprensible. Ahora bien, se han planteado cier-
tas dudas en cuanto a la forma en que esta disposición se 
ha aplicado en la práctica en los Estados miembros.

El artículo 10, apartado 1, se modifica para exigir tam-
bién a los gestores de OICVM, a raíz de la ampliación 
del ámbito de la Directiva, que informen a los inver-
sores, en términos claros y simples, de lo que cubren 
realmente los sistemas (p.ej., el riesgo de inversión no 
suele estar cubierto). De conformidad con la propuesta, 
a la actual obligación de que las empresas de inversión 
proporcionen a los nuevos clientes información sobre 
los sistemas de indemnización, se añadirá la exigencia 
de facilitar datos adicionales sobre lo que se indemniza 
en virtud de la DSII y la forma en que ésta se aplica en 
situaciones transfronterizas, igualmente en relación con 

– Conviene que los sistemas tengan derecho a obtener 
fondos prestados de los demás sistemas si los suyos son 
insuficientes para satisfacer sus necesidades inmedia-
tas.

– Debe estar disponible para préstamo a otros sistemas 
una parte de la financiación ex ante de cada sistema de 
indemnización.

– La AEVM habrá de recibir cualquier solicitud de prés-
tamo, evaluar si se cumplen los requisitos pertinentes y, 
de ser así, trasladarla a los demás sistemas.

– Los préstamos se reembolsarán a los sistemas presta-
mistas, como máximo, en los cinco años siguientes a su 
solicitud. Los préstamos devengarán intereses; el tipo 
de interés será el de la facilidad marginal de crédito del 
Banco Central Europeo.

– El recurso al mecanismo de préstamo debe limitarse 
exclusivamente a los créditos cubiertos por la Directiva. 
Los sistemas no podrán, por ejemplo, pedir préstamos 
para satisfacer necesidades que se deriven del incum-
plimiento de entidades no incluidas en el ámbito de 
aplicación de la Directiva.

– Con objeto de evitar que los fondos disponibles para 
préstamo a nivel de la UE se agoten rápidamente, solo 
se podrá utilizar en cada caso un máximo del 20 % de 
la fracción reservada para préstamos.

– 4.3.8. Límite de indemnización («principio de coase-
guro») (artículo 4, apartado 4, y artículo 8, apartado 1)

El artículo 4, apartado 4, de la DSII permite a los Esta-
dos miembros limitar la indemnización a un determi-
nado porcentaje (igual o superior al 90 %) del crédito 
de un inversor. Ello significa que un cliente puede verse 
obligado a soportar una parte de la pérdida (dentro del 
límite de indemnización). Esta opción se incluyó en la 
DSII para alentar a los inversores a mostrarse cuidado-
sos en la elección de las empresas de inversión29. Ahora 
bien, no es realista esperar que los inversores minoristas 
sean capaces de determinar qué empresas tienen más o 
menos probabilidades de verse afectadas por fraudes o 
fallos de sus sistemas.

Eliminando esta opción del artículo 4, apartado 4, se 
ofrecerá a los inversores una mayor protección al am-
paro de la DSII, puesto que los clientes ya no tendrán 
que soportar una parte de la pérdida en el supuesto de 
que se cometa algún fraude en una empresa o de que 
fallen sus sistemas o controles.

Por otra parte, a fin de proteger mejor a los inversores, se 
elimina la disposición que permitía a los Estados miem-
bros excluir de la cobertura del sistema de indemniza-
ción los fondos en monedas de terceros países. De esta 
forma se protege mejor a los inversores, puesto que se 
garantiza la cobertura de los fondos de clientes con inde-
pendencia de la moneda en que estén denominados.

– 4.3.9. Plazos de pago (artículo 2 y artículo 9, apartado 2)

El artículo 9, apartado 2, establece un plazo estricto 
para el reembolso (lo antes posible y, como máximo, 
en tres meses). No obstante, este plazo no empieza a 

29. Véase el considerando 13 de la Directiva.
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y al establecimiento de reglas y prácticas comunes de 
excelencia en materia de regulación y supervisión.

(2) Es necesario modificar la Directiva 97/9/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 
1997, relativa a los sistemas de indemnización de los 
inversores32, a fin de mantener la confianza en el sis-
tema financiero y de proteger mejor a los inversores, 
a la luz de los cambios registrados en el marco legal de 
la Unión, de la evolución de los mercados financieros 
y de los problemas que ha planteado la aplicación de 
dicha Directiva en los Estados miembros en los casos de 
incapacidad de las empresas de inversión para restituir 
los activos que mantenían por cuenta de clientes.

(3) Cuando se adoptó, la Directiva 97/9/CE complemen-
taba la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo 
de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito 
de los valores negociables33, con el propósito de asegurar 
que cada uno de los Estados miembros instaurase un sis-
tema de indemnización de los inversores para garantizar 
un nivel mínimo armonizado de protección, al menos 
para los pequeños inversores, en el supuesto de que una 
empresa de inversión se viese en la incapacidad de ha-
cer frente a sus obligaciones con sus clientes. Cuan do 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados 
de instrumentos financieros, por la que se modifican las 
Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Di-
rectiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo34, 
derogó esta última Directiva, introdujo una nueva lista 
de servicios y actividades de inversión a fin de englobar 
todo el espectro de actividades orientadas al inversor y 
de proporcionar el grado de armonización necesario para 
ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección 
y permitir a las empresas de inversión prestar servicios 
en toda la Unión. Por consiguiente, es preciso adaptar la 
Directiva 97/9/CE a la Directiva 2004/39/CE, con ob-
jeto de asegurar que todas las prestaciones de servicios 
y actividades de inversión sigan estando cubiertas por 
los referidos sistemas.

(4) Cuando se adoptó, la Directiva 97/9/CE tomaba en 
consideración la cobertura y el funcionamiento de los 
sistemas de garantía de depósitos regulados por la Di-
rectiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de ga-
rantía de depósitos35. En consecuencia, resulta oportuno 
seguir teniendo en cuenta cualesquiera modificaciones 
introducidas en la Directiva 94/19/CE.

(5) Los inversores pueden no conocer las posibles limi-
taciones de las autorizaciones de las empresas de inver-
sión, por lo que es necesario protegerlos en situaciones 
en las que dichas empresas actúen en violación de su 
autorización, en particular, manteniendo activos de cli-
en tes o prestando servicios a un determinado tipo de 
clientes sin que las condiciones de su autorización se lo 
permitan. Por consiguiente, los sistemas deben cubrir 

32. DO L 84 de 26.3.1997, pp. 22-31.

33. DO L 141 de 11.6.1993, pp. 27-46.

34. DO L 145 de 30.4.2004, pp. 1-44.

35. DO L 135 de 31.5.1994, pp. 5-14.

los OICVM. Concretamente, se les exigirá que indiquen 
claramente que determinadas pérdidas (p.ej., las deriva-
das del riesgo de inversión) no dan derecho al pago de 
una indemnización al amparo de la DSII.

5. Repercusiones presupuestarias 

La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupues-
to de la Unión.

2010/0199 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo por la que se modifica la Directiva 
97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los sistemas de indemnización de los 
inversores 

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea, y, en particular, su artículo 53, apartado 1, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea30, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los 
parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Eu-
ropeo31, 

De conformidad con el procedimiento legislativo or-
dinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El informe que, a instancia de la Comisión, fue publi-
cado el 25 de febrero de 2009 por un grupo de expertos 
de alto nivel presidido por J. de Larosière concluía que 
el marco de supervisión debía ser reforzado para reducir 
el riesgo y la severidad de futuras crisis financieras, y 
recomendaba una serie de ambiciosas reformas de la 
estructura de supervisión del sector financiero europeo, 
entre ellas la creación de un Sistema Europeo de Su-
pervisores Financieros integrado por tres Autoridades 
Europeas de Supervisión –una para el sector de valores, 
otra para el sector de seguros y pensiones de jubila ción 
y otra para el sector bancario–, así como la instaura-
ción de una Junta Europea de Riesgo Sistémico. La 
Comunicación de la Comisión de 4 de marzo de 2009 
titulada «Gestionar la recuperación europea» proponía 
reforzar el marco regulador de los servicios financieros 
de la Unión, en particular con vistas a incrementar la 
protección de los inversores. En septiembre de 2009, la 
Comisión Europea presentó un paquete de propuestas 
legislativas con vistas a la creación de las nuevas Auto-
ridades, entre ellas la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM), a fin de contribuir, en particular, a 
una aplicación coherente de la legislación de la Unión 

30. DO C […] de […], p. […]. 

31. DO C […] de […], p. […]. 
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se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas sobre determinados organismos de 
inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 37, 
exige que los activos de los OICVM sean custodiados 
por un depositario. Si el depositario o alguno de sus 
subcustodios incumple y se halla en la imposibilidad 
de restituir los instrumentos financieros custodiados, el 
valor de las participaciones o acciones de los OICVM se 
ve afectado. Con vistas a ofrecer una mayor protección 
en tal situación, en el supuesto de que la entidad en 
cuyas manos se encuentren los instrumentos financieros 
no pueda restituirlos, los partícipes y accionistas de los 
OICVM deben disfrutar del mismo nivel de protección 
que si estuviesen invirtiendo directamente en los ins-
trumentos financieros afectados. Resulta oportuno que 
los partícipes y accionistas de los OICVM reciban una 
indemnización por la pérdida de valor del OICVM. Al 
mismo tiempo, han de poder conservar las participacio-
nes o acciones del OICVM a fin de preservar su derecho 
a solicitar su rescate cuando lo consideren oportuno.

(11) La Directiva 97/6/CE excluye ya toda indemniza-
ción, al amparo de los sistemas de indemnización de 
los inversores, de los créditos derivados de operaciones 
en relación con las cuales haya recaído condena penal 
por blanqueo de capitales, conforme a lo definido en la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la financiación del terroris-
mo38. Asimismo, resulta oportuno excluir toda solicitud 
de indemnización cuando los activos correspondientes 
se deriven de actuaciones prohibidas por la Directiva 
2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
28 de enero de 2003, sobre las operaciones con informa-
ción privilegiada y la manipulación del mercado (abuso 
del mercado) 39, y en las que el solicitante haya estado 
implicado.

(12) El nivel mínimo de indemnización se estableció 
en 1997 y no se ha modificado desde entonces. Resul-
ta oportuno incrementar ese nivel hasta 50 000 EUR, 
a fin de tener en cuenta la evolución de los mercados 
financie ros y del marco legislativo de la Unión. Dicho 
importe tiene en cuenta la incidencia de la inflación 
en la Unión y la necesidad de ajustar mejor el nivel de 
indemnización al valor medio de las inversiones reali-
zadas por clientes minoristas en los Estados miembros. 
Con objeto de aumentar la protección ofrecida a los 
inversores, es necesario suprimir la opción, con que 
cuentan en la actualidad los Estados miembros, de limi-
tar o excluir la cobertura de los fondos denominados en 
monedas que no sean las de los Estados miembros.

(13) A fin de asegurar que los inversores reciban la in-
demnización prevista en la presente Directiva y disfruten 
de un nivel comparable de protección en todos los Es-
tados miembros, es necesario establecer normas comu-
nes que regulen la financiación de los sistemas. Resulta 
oportuno que la financiación de los sistemas sea propor-
cional a sus obligaciones. Conviene garantizar un nivel 

37. DO L 302 de 17.11.2009, pp. 32-96.

38. DO L 309 de 25.11.2005, p. 15. 

39. DO L 96 de 12.4.2003, p. 16.

los activos de clientes que obren de hecho en poder de 
las empresas de inversión en conexión con cualquier 
operación de inversión.

(6) La Directiva 2006/73/CE de la Comisión, de 10 de 
agosto de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/39/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo rela-
tivo a los requisitos organizativos y las condiciones de 
funcionamiento de las empresas de inversión, y térmi-
nos definidos a efectos de dicha Directiva36, autoriza a 
las empresas de inversión a depositar los instrumen-
tos financieros que mantengan por cuenta de clientes 
en cuentas abiertas con terceros. Ese tercero no está 
necesariamente sujeto a una regulación y supervisión 
específica. Aun cuando se cumplan las condiciones de 
la Directiva 2006/73/CE, la quiebra del tercero puede 
afectar a los derechos de los inversores si se halla en la 
imposibilidad de restituir los instrumentos financieros 
a la empresa de inversión. A fin de reforzar la confianza 
de los inversores, y sin perjuicio de los regímenes nacio-
nales aplicables en materia de responsabilidad, resulta 
oportuno extender la indemnización prevista en virtud 
de la Directiva 97/9/CE a los casos de incapacidad de 
la empresa de inversión de restituir los instrumentos 
financieros de clientes debido a la quiebra de un tercero, 
cuando los instrumentos financieros hayan sido deposi-
tados por la empresa de inversión o sus custodios.

(7) La Directiva 2006/73/CE exige a las empresas de 
inversión que depositen todos los fondos que reciban de 
clientes en una o varias cuentas abiertas con terceros. 
Las entidades terceras se limitan a bancos centrales, 
entidades de crédito o bancos autorizados en terceros 
países o fondos del mercado monetario habilitados. El 
régimen estricto implantado por la Directiva 2006/73/
CE hace innecesaria la extensión de la cobertura de los 
sistemas a los casos de quiebra del tercero en el que se 
hayan depositado los fondos.

(8) Dado que el nivel de indemnización en virtud de la 
Directiva 94/19/CE es ahora superior al previsto en la 
presente Directiva, es preciso ofrecer a los inversores 
la protección más alta en aquellos casos en que puedan 
aplicarse a los activos mantenidos por bancos tanto la 
Directiva 94/19/CE como la Directiva 97/9/CE. Por 
consiguiente, en tales casos, procede indemnizar al in-
versor de conformidad con la Directiva 94/19/CE.

(9) A fin de poder recuperar los fondos abonados en 
concepto de indemnización, los sistemas que efectúen 
pagos para indemnizar a los inversores en caso de qui-
ebra de un depositario o un tercero han de poder subro-
garse en los derechos de los inversores, de las empresas 
de inversión o de los organismos de inversión colectiva 
en valores mobiliarios (en lo sucesivo denominados 
«OICVM») en los procedimientos de liquidación, has-
ta un importe equivalente al de los pagos que hayan 
realizado. La presente Directiva no debe ir orientada a 
disminuir la responsabilidad, por parte de las empresas 
de inversión o los OICVM, de recuperar los activos de 
manos del depositario o custodio.

(10) La Directiva 2009/65/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que 

36. DO L 241 de 2.9.2006, pp. 26-58.
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inversores por los Estados miembros, resulta oportu-
no que la AEVM contribuya al objetivo de facilitar a 
las empresas de inversión y los OICVM el desarrollo 
de sus actividades, garantizando al mismo tiempo una 
protección eficaz de los inversores. A tal fin, procede 
que la AEVM confirme que se cumplen las condicio-
nes de préstamo entre sistemas de indemnización de 
los inversores establecidas en la presente Directiva y 
determine, dentro de los límites estrictos fijados por la 
presente Directiva, los importes que prestará cada siste-
ma, el tipo de interés inicial y la duración del préstamo. 
En este contexto, la AEVM debe, asimismo, recopilar 
información sobre los sistemas de indemnización de los 
inversores, en particular sobre el importe de fondos e 
instrumentos financieros cubiertos por cada sistema, in-
formación que ha de ser confirmada por las autoridades 
competentes. Igualmente ha de informar a los demás 
sistemas de indemnización de los inversores sobre su 
obligación de realizar préstamos.

(18) Con vistas a simplificar el proceso de préstamo, 
en el supuesto de que, en un Estado miembro, existan 
varios sistemas de indemnización, el Estado miembro 
debe designar a uno de ellos como su sistema presta-
mista e informar de ello a la AEVM. Resulta oportuno 
que los recursos tomados en préstamo se limiten a la 
cobertura de la indemnización derivada de la Directiva 
97/9/CE.

(19) Es necesario garantizar que el conjunto de fondos 
disponibles para préstamo puedan servir para satisfacer 
múltiples solicitudes de los sistemas prestatarios. A tal 
fin, ningún préstamo debe rebasar un umbral predeter-
minado de fondos disponibles para préstamo.

(20) Con objeto de acelerar el proceso de indemniza-
ción, conviene que la comprobación por una autoridad 
competente de la incapacidad de una empresa de in-
versión para hacer frente a sus obligaciones derivadas 
de los créditos de los inversores se efectúe lo antes po-
sible.

(21) Los procedimientos necesarios para determinar 
la admisibilidad y el importe de un crédito, que, con 
frecuencia, dependen del Derecho administrativo y de 
insolvencia nacional, pueden retrasar considerablemente 
el pago a los inversores. A fin de acortar los plazos de 
pago, es preciso asegurar que, en aquellos ordenamien-
tos o situaciones en los que la admisibilidad y el importe 
del crédito dependan de procedimientos de insolvencia 
o judiciales relativos a las entidades que incumplan sus 
obligaciones, los sistemas de indemnización puedan 
participar en tales procedimientos. Además, debe pre-
verse la obligación de abonar provisionalmente una in-
demnización parcial en caso de que los plazos superen 
los doce meses, a fin de que los inversores puedan reci-
bir una parte de la indemnización reclamada. Resulta 
oportuno prever mecanismos para restituir el dinero a 
los sistemas de indemnización en el supuesto de que se 
compruebe que el crédito no es admisible.

(22) La Directiva 97/9/CE permite a los Estados miem-
bros excluir la cobertura de los inversores profesiona-
les e institucionales, pero la correspondiente lista no 
se ajusta a la clasificación de clientes de las empresas 
de inversión de la Directiva 2004/39/CE. En aras de 

adecuado de prefinanciación y los sistemas deben contar 
con mecanismos apropiados para evaluar y alcanzar su 
nivel de financiación objetivo antes de que se produzca 
cualquier evento de pérdida pertinente a efectos de la 
Directiva 97/9/CE. Es conveniente que, en un plazo de 
diez años, se alcance un nivel objetivo mínimo común 
de financiación.

(14) En caso de necesidad, debería garantizarse la opor-
tuna cobertura de cualesquiera necesidades que no pue-
dan cubrirse mediante los fondos recaudados de los 
miembros del sistema antes de producirse los eventos de 
pérdida, a través de la solicitud a dichos miembros de 
contribuciones extraordinarias o del acceso a fondos 
prestados, provenientes, por ejemplo, de bancos co-
merciales o de instituciones públicas en condiciones 
comerciales.

(15) En la actualidad, el funcionamiento de los siste-
mas varía considerablemente en función de los Estados 
miem bros y la presente Directiva pretende llevar a cabo 
una mayor armonización, ofreciendo al mismo tiempo 
a los Estados miembros cierta flexibilidad en cuanto a 
la organización detallada de los sistemas. Procede otor-
gar a la Comisión poderes para adoptar actos delegados 
en relación con determinados aspectos esenciales del 
funcionamiento de los sistemas, con arreglo al artículo 
290 del Tratado. En particular, deberían adoptarse actos 
delegados en relación con el método de determinación 
de las obligaciones potenciales de los sistemas, los me-
canismos de financiación alternativa con los que los 
sistemas deben contar para poder, en su caso, obtener 
financiación a corto plazo, los criterios para determi-
nar las contribuciones de las entidades cubiertas por los 
sistemas y los factores a tener en cuenta al evaluar la 
inocuidad de las contribuciones adicionales para la es-
tabilidad del sistema financiero de un Estado miembro. 
A fin de determinar las condiciones de aplicación de las 
disposiciones relativas a la financiación de los sistemas, 
resulta oportuno que la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados, instituida mediante el Reglamento …/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo [AEVM]40, defina 
normas técnicas referentes a los datos que habrán de 
publicar los sistemas.

(16) Para garantizar que los inversores reciban indemni-
zación puntualmente, procede establecer un mecanismo 
de préstamo de último recurso entre los sistemas nacio-
nales de la Unión. El mecanismo debe permitir a los 
sistemas tomar fondos prestados de los demás sistemas 
en el caso excepcional de que deban hacer frente a una 
insuficiencia temporal de fondos. A tal fin, debe estar 
disponible para préstamo a otros sistemas una parte de 
la financiación ex ante de cada sistema.

(17) El mecanismo de préstamo no debe afectar en 
modo alguno a la responsabilidad presupuestaria de 
los Estados miembros. Los sistemas prestatarios han 
de poder recurrir a la posibilidad de obtener fondos en 
préstamo prevista en la presente Directiva tras haber 
agotado los fondos recaudados para alcanzar el nivel 
de financiación objetivo y las contribuciones adicio-
nales solicitadas a sus miembros. Sin perjuicio de la 
supervisión de los sistemas de indemnización de los 

40. DO L […] de […], p. […].
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inversores se considerarán, a efectos de dicho Regla-
mento, autoridades competentes con arreglo al apartado 3 
del artículo 2 del mismo; 

* DO L 302 de 17.11.2009, p. 32.».

d) Se añaden los siguientes puntos 8 a 11: 

«8. “OICVM”: un organismo de los definidos en los 
apartados 2 y 3 del artículo 1 de la Directiva 2009/65/
CE; 

9. “depositario”: en relación con las actividades de los 
OICVM, una entidad de las definidas en la letra a) del 
apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 2009/65/CE; 

10. “tercero”: en relación con las operaciones de inver-
sión, una entidad en la que una empresa de inversión 
haya depositado instrumentos financieros cuya tenen-
cia ostente por cuenta de sus clientes, con arreglo a lo 
señalado en el artículo 17 de la Directiva 2006/73/CE, 
o en la que otra de tales entidades haya subdepositado 
los instrumentos financieros; en relación con las acti-
vidades de los OICVM, una entidad a la que un depo-
sitario de un OICVM haya confiado activos por cuenta 
del OICVM; 

11. “activos de bajo riesgo”: activos que entran en las 
categorías primera y segunda del cuadro 1 del punto 14 
del Anexo I de la Directiva 2006/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (*), excluyendo los activos de-
finidos como elementos cualificados en el punto 15 del 
mismo Anexo.

* DO L 177 de 30.6.2006, p. 201.».

e) Se añade el apartado 2 siguiente: 

«2. Las disposiciones de la presente Directiva aplicables 
a las empresas de inversión se aplicarán a las sociedades 
de gestión autorizadas de conformidad con la Directiva 
2009/65/CE, cuando su autorización abarque también 
los servicios enumerados en el apartado 3 del artículo 
6 de dicha Directiva.».

(2) El artículo 2 queda modificado como sigue: 

a) En el apartado 1, el párrafo primero se sustituye por 
el texto siguiente: 

«1. Cada Estado miembro velará por la implantación y 
el reconocimiento oficial en su territorio de uno o más 
sistemas de indemnización de los inversores. Excepto 
en los casos mencionados en el párrafo segundo y en 
el apartado 3 del artículo 5, ninguna de las empresas 
de inversión autorizadas en dicho Estado miembro ni 
ningún OICVM autorizado en dicho Estado miembro 
podrá realizar operaciones de inversión o actividades de 
OICVM sin participar en uno de dichos sistemas.».

b) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. El sistema dará cobertura a los inversores en re-
lación con las operaciones de inversión conforme a lo 
dispuesto en el artículo 4, cuando se cumpla una de las 
siguientes condiciones: 

a) que las autoridades competentes hayan comproba-
do que una empresa de inversión se encuentra, de mo-
mento y por razones directamente relacionadas con su 
situación financiera o con la situación financiera de un 

la coherencia entre las Directivas 97/9/CE y 2004/39/
CE, y para simplificar la evaluación por los sistemas 
de indemnización y limitar la posible exclusión, cuan-
do se trate de empresas, únicamente a las de grandes 
dimensio nes, procede que la Directiva 97/9/CE haga 
referencia a los inversores que se consideran clientes 
profesionales con arreglo a la Directiva 2004/39/CE.

(23) Procede otorgar a la Comisión poderes para adop-
tar actos delegados con arreglo al artículo 290 del Tra-
tado. En particular, resulta oportuno que se adopten 
actos delegados en relación con la determinación del 
método de cálculo del nivel de financiación objetivo que 
establecerán los sistemas y de modificación de dicho 
nivel objetivo, con el porcentaje del límite máximo fija-
do de fondos disponibles para préstamo entre sistemas 
nacionales de indemnización, con el procedimiento de 
tramitación de los créditos de los inversores, y con los 
criterios técnicos para calcular la pérdida de valor de 
un OICVM en las circunstancias contempladas en la 
presente Directiva. Asimismo, procede otorgar a la Co-
misión poderes para modificar, mediante actos delega-
dos, el porcentaje de fondos disponibles para préstamo, 
atendiendo a la evolución de los mercados financieros.

(24) Procede, por tanto, modificar la Directiva 97/9/
CE en consecuencia.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 97/9/
CE

La Directiva 97/9/CE queda modificada como sigue: 

(1) El artículo 1 queda modificado como sigue: 

a) El punto 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. “operaciones de inversión”: los servicios y activi-
dades de inversión tal como se definen en el punto 2 
del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 2004/39/
CE, así como los servicios conexos a que se hace refe-
rencia en el punto 1 de la sección B del Anexo I de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*); 

* DO L 45 de 16.2.2005, p. 18.».

b) El punto 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«4. “inversor”: en relación con las operaciones de in-
versión, toda persona que haya confiado fondos o ins-
trumentos a una empresa de inversión, y, en relación 
con las actividades de los OICVM, todo partícipe o 
accionista de un OICVM (en lo sucesivo denominado 
“partícipe”);».

c) El punto 7 se sustituye por el texto siguiente: 

«7. “autoridades competentes”: las autoridades defini-
das en el punto 22 del apartado 1 del artículo 4 de la 
Directiva 2004/39/CE y en la letra h) del apartado 1 del 
artículo 2 de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (*).

Cuando la presente Directiva haga referencia al [Regla-
mento AEVM], los sistemas de indemnización de los 
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efectivos sus créditos contra el depositario o el terce-
ro.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades 
competentes efectúen la comprobación a que se refiere 
la letra a) del párrafo primero lo antes posible, y en 
cualquier caso en el plazo de tres meses, a partir del mo-
mento en que tengan conocimiento por vez primera de 
que un depositario o un tercero al que se han confiado 
los activos del OICVM ha incumplido sus obligaciones 
derivadas de los créditos del OICVM.

2 quater. La cobertura a que se refiere el apartado 2 ter 
se proporcionará conforme a las condiciones legales y 
contractuales aplicables a los créditos de los partícipes 
de OICVM por la pérdida de valor de la participación del 
OICVM resultante de la incapacidad de un depositario, 
o un tercero al que se han confiado los activos del OI-
CVM, de realizar una de las siguientes operaciones: 

a) reembolsar al OICVM los fondos que se le adeudan 
o que le pertenecen y que se mantengan por cuenta de 
aquél en conexión con las actividades de los OICVM; 

b) restituir al OICVM cualesquiera instrumentos que 
le pertenezcan y que se mantengan o administren por 
cuenta de aquél en conexión con las actividades de los 
OICVM.».

f) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«3. Todos los créditos contemplados en el apartado 2 bis 
frente a entidades de crédito y que, en un Estado miem-
bro dado, sean admisibles tanto al amparo de la presente 
Directiva como de la Directiva 94/19/CE, se tramitarán 
conforme a la Directiva 94/19/CE. Ningún crédito se 
considerará admisible más de una vez al amparo de 
dichas Directivas.».

(3) El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 3

Quedarán excluidos de cualquier indemnización, con 
cargo a los sistemas de indemnización de los inversores, 
los créditos resultantes de operaciones en relación con 
las cuales haya recaído condena penal por blanqueo de 
capitales, tal como se define en el artículo 1 de la Direc-
tiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
(*), o resultantes de actuaciones que estén prohibidas 
por la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo (**).

* DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

** DO L 96 de 12.4.2003, p. 16.».

(4) El artículo 4 queda modificado como sigue: 

a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Los Estados miembros velarán por que los sistemas 
prevean una cobertura de 50 000 EUR por inversor con 
respecto a los créditos a que se refieren los apartados 
2 bis ó 2 quater del artículo 2.

Los Estados miembros que proporcionen una cobertura 
superior a 50 000 EUR en la fecha de adopción de la 
presente Directiva podrán mantener ese nivel de cober-
tura por un período máximo de tres años a contar desde 
la fecha límite de transposición de la misma. Transcu-

tercero en el que la empresa de inversión ha depositado 
instrumentos financieros, en la imposibilidad de cum-
plir sus obligaciones derivadas de los créditos de los 
inversores y no parece tener perspectiva próxima de 
poder hacerlo; 

b) que una autoridad judicial, por razones directamente 
relacionadas con la situación financiera de la empresa de 
inversión o con la situación financiera de un tercero en 
el que la empresa de inversión ha depositado instrumen-
tos financieros, haya dictado una resolución que tenga 
como efecto suspender la posibilidad de los inversores 
de hacer efectivos sus créditos contra dicha empresa o la 
posibilidad de la empresa de hacer efectivos sus créditos 
contra el tercero.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades 
competentes efectúen la comprobación a que se refiere 
la letra a) del párrafo primero lo antes posible, y en 
cualquier caso en el plazo de tres meses, a partir del 
momento en que tengan conocimiento por vez primera 
de que una empresa de inversión ha incumplido sus obli-
gaciones derivadas de los créditos de los inversores.».

c) Se insertan los apartados 2 bis, 2 ter y 2 quater si-
guientes: 

«2 bis. La cobertura a que se refiere el apartado 2 se 
proporcionará conforme a las condiciones legales y 
contractuales aplicables a los créditos resultantes de la 
incapacidad de una empresa de inversión de realizar una 
de las siguientes operaciones: 

a) reembolsar a los inversores los fondos que se les 
adeudan o que les pertenecen y que la empresa manten-
ga por cuenta de aquéllos en conexión con operaciones 
de inversión; 

b) restituir a los inversores cualesquiera instrumentos 
que les pertenezcan y que la empresa mantenga, admi-
nistre o gestione por cuenta de aquéllos en conexión con 
operaciones de inversión.

Los Estados miembros velarán por que los sistemas pro-
porcionen cobertura siempre que se mantengan, admi-
nistren o gestionen instrumentos financieros o fondos 
por cuenta o en nombre de un inversor, con independen-
cia del tipo de operaciones de inversión que realice la 
empresa y de que ésta obre o no conforme a las restric-
ciones establecidas, en su caso, en su autorización.

2 ter. El sistema dará cobertura, asimismo, a los partíci-
pes de OICVM conforme a lo dispuesto en el artículo 4, 
cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: 

a) que la autoridad competente haya comprobado que 
un depositario o un tercero al que se han confiado los 
activos del OICVM se encuentra, de momento y por ra-
zones directamente relacionadas con la situación finan-
ciera del depositario o del tercero, en la imposibilidad 
de cumplir sus obligaciones frente a un OICVM y no 
parece tener perspectiva próxima de poder hacerlo; 

b) que una autoridad judicial, por razones directamente 
relacionadas con la situación financiera del depositario 
o de un tercero al que se han confiado los activos del 
OICVM, haya dictado una resolución que tenga como 
efecto suspender la posibilidad del OICVM de hacer 
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de cálculo del valor de los fondos e instrumentos finan-
cieros cubiertos por los sistemas de indemnización de 
los inversores, a fin de determinar el nivel de financia-
ción objetivo que habrán de establecer los sistemas y 
de modificar dicho nivel a la luz de la evolución de los 
mercados financieros.

3. El nivel de financiación objetivo se financiará antes y 
con independencia de que se produzca cualquiera de las 
circunstancias pertinentes previstas en los apartados 2 ó 
2 ter del artículo 2. Los Estados miembros velarán por 
que se alcance el nivel de financiación de cada sistema 
en un plazo de diez años tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva y por que cada sistema adopte un 
plan apropiado para cumplir esa meta y se atenga a él.

Las contribuciones recaudadas con vistas a alcanzar el 
nivel de financiación objetivo se invertirán exclusiva-
mente en depósitos en efectivo y activos de bajo riesgo 
con un vencimiento residual de 24 meses o menos, que 
puedan liquidarse en un plazo máximo de un mes.

4. Los Estados miembros velarán por que los sistemas 
puedan solicitar contribuciones adicionales a sus mi-
embros en el supuesto de que el nivel de financiación 
objetivo sea insuficiente para hacer frente al pago de 
los créditos a que se refiere el apartado 2 del artícu lo 9.  
Dichas contribuciones adicionales no excederán del 
0,5 % de los fondos e instrumentos financieros cubier-
tos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo. 
Las contribuciones adicionales no deberán poner en 
peligro la estabilidad del sistema financiero del Estado 
miembro afectado y se basarán en criterios de capaci-
dad de pago.

5. Los Estados miembros velarán por que los sistemas 
dispongan de mecanismos adecuados de financiación 
alternativa que les permitan obtener financiación a corto 
plazo para satisfacer los créditos sobre el sistema, una 
vez agotado el importe prefinanciado. Dichos mecanis-
mos podrán incluir el recurso a préstamos de bancos 
comerciales. Asimismo, podrán incluir el recurso a 
préstamos de instituciones públicas, siempre que tales 
préstamos se basen en condiciones comerciales.

6. Los Estados miembros velarán por que el coste de 
financiación de los sistemas sea soportado en última 
instancia, en lo que respecta a las operaciones de inver-
sión, por las empresas de inversión o terceros que actúen 
como custodios cubiertos por el sistema y, en relación 
con las actividades de los OICVM, por los OICVM, 
sus depositarios o terceros que estén cubiertos por el 
sistema. Las contribuciones ordinarias de los miembros 
se recaudarán anualmente.

7. Los Estados miembros informarán anualmente a la 
AEVM del nivel de financiación objetivo, contemplado 
en el apartado 2, y del nivel de financiación, contem-
plado en el apartado 3, correspondientes a los sistemas 
establecidos en su territorio. Esta información habrá de 
ser confirmada por las autoridades competentes y se 
remitirá, junto con tal confirmación, a la AEVM en los 
treinta días siguientes al final de cada año.

Los Estados miembros velarán por que la información a 
que se refiere el párrafo primero se publique en el sitio 
web de los sistemas, al menos, con carácter anual.

rrido dicho plazo, los Estados miembros velarán por que 
el nivel de cobertura sea de 50 000 EUR.

Aquellos Estados miembros que conviertan los importes 
expresados en euros en su moneda nacional utilizarán 
inicialmente para ello el tipo de cambio vigente en la 
fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

Los Estados miembros podrán redondear los importes 
resultantes de la conversión, siempre que el redondeo 
no exceda de 2 500 EUR.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo cuarto, los 
Estados miembros ajustarán los niveles de cobertura 
convertidos en otra moneda al importe establecido en el 
presente apartado cada cinco años. Los Estados miem-
bros podrán, previa consulta a la Comisión, ajustar los 
niveles de cobertura con anterioridad, en caso de que 
se produzcan hechos imprevistos, como fluctuaciones 
monetarias.

b) Se inserta el apartado 1 bis siguiente: 

«1 bis. La Comisión podrá, a través de actos delegados, 
ajustar el importe establecido en el apartado 1, teniendo 
en cuenta los siguientes parámetros: 

a) inflación en la Unión, sobre la base de la variación 
del índice de precios de consumo armonizado publicado 
por la Comisión; 

b) importe medio de los fondos e instrumentos financie-
ros mantenidos por empresas de inversión por cuenta de 
inversores minoristas.».

c) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. Los Estados miembros podrán disponer que deter-
minados inversores queden excluidos de la cobertura de 
los sistemas en lo que respecta a los créditos a que se 
refieren los apartados 2 bis ó 2 quater del artículo 2, o 
cuenten con una cobertura inferior. Dichas exclusiones 
se enumeran en el Anexo 1.»

d) Se suprime el apartado 4.

(5) Se insertan los artículos 4 bis y 4 ter siguientes: 

«Artículo 4 bis

1. Los Estados miembros velarán por que los sistemas 
dispongan de mecanismos adecuados para determinar 
sus obligaciones potenciales. Los Estados miembros 
velarán por que los sistemas de indemnización estén 
adecuadamente financiados en proporción con sus obli-
gaciones.

2. Los Estados miembros velarán por que cada sistema 
establezca un nivel de financiación objetivo equivalen-
te al 0,5 %, como mínimo, del valor de los fondos e 
instrumentos financieros mantenidos, administrados o 
gestionados por las empresas de inversión y los OICVM 
que gocen de la cobertura del sistema de indemnización 
de los inversores. El valor de los fondos e instrumentos 
financieros cubiertos se calculará todos los años a 1 
de enero.

La Comisión adoptará, a través de actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 bis y sin 
perjuicio de las condiciones contenidas en los artículos 
13 ter y 13 quater, disposiciones que definan el método 
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c) que el sistema prestatario haya recurrido a las con-
tribuciones adicionales a que se refiere el apartado 4 
del artículo 4 bis; 

d) que el sistema prestatario se comprometa legalmente 
a hacer uso de los fondos tomados en préstamo para 
satisfacer créditos al amparo de lo dispuesto en los apar-
tados 2 bis y 2 quater del artículo 2; 

e) que ningún sistema que no haya reembolsado un prés-
tamo a otros sistemas con arreglo al presente artículo 
tome prestados o preste fondos a otros sistemas; 

f) que el sistema prestatario notifique el importe soli-
citado; 

g) que el sistema prestatario informe sin demora a la 
AEVM, indicando los motivos por los cuales se cum-
plen las condiciones anteriores y el importe solicitado.

El importe a que se refiere la letra f) del párrafo primero 
se determinará del siguiente modo: 

[importe de los créditos a satisfacer al amparo de los 
apartados 2 bis y 2 quater del artículo 2] − [nivel de 
financiación a que se refiere el apartado 7 del artículo 
4 bis] + [importe máximo de las contribuciones adicio-
nales a que se refiere el apartado 4 del artículo 4 bis]

Los demás sistemas actuarán en calidad de sistemas 
prestamistas. A tal fin, todo Estado miembro en que 
se hallen establecidos varios sistemas designará a uno 
de ellos, que actuará como sistema prestamista de ese 
Estado, e informará de ello a la AEVM. Los Estados 
miembros podrán decidir si los demás sistemas estable-
cidos en el mismo Estado miembro deben reembolsar 
al sistema prestamista y de qué manera.

2. El préstamo estará sujeto a las siguientes condicio-
nes: 

a) Sin perjuicio del límite que se establece en el párrafo 
siguiente, cada sistema prestará un importe proporcio-
nal al importe de los fondos e instrumentos financieros 
cubiertos por cada sistema, sin tener en cuenta el siste-
ma prestatario. Los importes se calcularán a la luz de 
la información más reciente a que se refiere el apartado 
2 del artículo 4 bis.

b) El sistema prestatario reembolsará el préstamo a 
más tardar al cabo de cinco años. Podrá reembolsar el 
préstamo por tramos anuales. Los intereses solo serán 
exigibles en el momento del reembolso.

c) El tipo de interés será igual al tipo de interés de la 
facilidad marginal de crédito del Banco Central Euro-
peo durante el período del crédito.

El importe total prestado a cada sistema prestatario no 
excederá del 20 % del importe total de los fondos dis-
ponibles para préstamo en la Unión según lo previsto 
en el apartado 8 del artículo 4 bis.

3. La AEVM confirmará que se cumplen los requisitos 
previstos en el apartado 1 e indicará los importes que, 
según el cálculo efectuado con arreglo a la letra a) del 
apartado 2, deberá prestar cada sistema y el tipo de in-
terés inicial de conformidad con la letra c) del apartado 
2, así como la duración del préstamo.

8. Los Estados miembros velarán por que el 10 % del 
importe financiado ex ante de los sistemas, a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 4 bis, esté disponible 
para préstamo a otros sistemas en las condiciones esta-
blecidas en el artículo 4 quater.

La Comisión podrá, a través de actos delegados, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 13 bis y sin 
perjuicio de las condiciones contenidas en los artículos 
13 ter y 13 quater, modificar el porcentaje del importe 
financiado ex ante que estará disponible para préstamo 
a otros sistemas, atendiendo a la evolución de los mer-
cados financieros.

9. La Comisión adoptará, a través de actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 bis y sin 
perjuicio de las condiciones contenidas en los artículos 
13 ter y 13 quater, disposiciones que definan: 

a) el método para determinar las obligaciones potencia-
les de los sistemas a que se refiere el apartado 1; 

b) los mecanismos de financiación alternativa, contem-
plados en el apartado 5, de los que deberán disponer los 
sistemas para poder obtener financiación a corto plazo, 
si fuera necesaria; 

c) los factores a tener en cuenta al evaluar la inocuidad 
de las contribuciones adicionales para la estabilidad del 
sistema financiero de un Estado miembro, a efectos de 
lo previsto en el apartado 4; 

d) los criterios de determinación de las contribucio-
nes de las entidades cubiertas a que se refiere el apar-
tado 6.

10. A fin de garantizar condiciones uniformes de aplica-
ción de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 
7, la Autoridad Europea de Valores y Mercados ins-
tituida mediante el Reglamento …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo (*) [AEVM], en lo sucesivo 
denominada «la AEVM», desarrollará proyectos de 
normas técnicas que especificarán la información que 
habrán de publicar los sistemas.

La AEVM presentará a la Comisión los proyectos de 
normas técnicas a que se refiere el párrafo primero a 
más tardar el 31 de diciembre de 2012.

La Comisión podrá adoptar los proyectos de normas 
técnicas a que se refiere el párrafo primero de confor-
midad con el procedimiento establecido en el artículo 
7 sexies del Reglamento …/… [AEVM].

Artículo 4 ter 

1. Cualquier sistema tendrá derecho a tomar recursos 
prestados de todos los demás sistemas de la Unión con-
templados en el artículo 2, siempre que concurran todas 
las condiciones siguientes: 

a) que el sistema prestatario no pueda cumplir con 
las obligaciones que le imponen los apartados 2 bis ó 
2 quater del artículo 2, debido a los pagos ya realizados 
con anterioridad para cumplir tales obligaciones; 

b) que la situación a que se refiere la letra a) anterior se 
deba a una insuficiencia de fondos según lo contempla-
do en el apartado 3 del artículo 4 bis; 
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cándose a las operaciones de inversión o las actividades 
de los OICVM realizadas durante ese período. Si, trans-
currido el plazo de preaviso, la empresa de inversión, el 
OICVM, el depositario o el tercero no ha cumplido sus 
obligaciones, el sistema de indemnización podrá, igual-
mente con el consentimiento expreso de las autoridades 
competentes, proceder a su exclusión.

3. Las empresas de inversión, los OICVM, los deposi-
tarios o los terceros excluidos de un sistema de indem-
nización de los inversores podrán continuar realizando 
operaciones de inversión o actividades de OICVM, o 
recibiendo en custodia los instrumentos financieros de 
inversores u OICVM, en las siguientes condiciones: 

a) cuando, antes de su exclusión, hayan establecido 
mecanismos de indemnización alternativos que ga-
ranticen a los inversores y los OICVM una cobertura, 
como mínimo, equivalente a la ofrecida por el sistema 
oficialmente reconocido, y las características de tales 
mecanismos de indemnización alternativos sean equi-
valentes a las del sistema oficialmente reconocido; 

b) cuando las autoridades competentes responsables de 
la autorización de la empresa de inversión o del OICVM 
hayan confirmado que se cumplen las condiciones a que 
se refiere la letra a).

4. Cuando una empresa de inversión o un OICVM cuya 
exclusión se proponga con arreglo al apartado 2 no pue-
da establecer mecanismos alternativos que se atengan a 
las condiciones estipuladas en el apartado 3, las autori-
dades competentes que hayan expedido su autorización 
deberán: 

a) en lo que respecta a la empresa de inversión cuya 
autorización hayan expedido, revocar sin demora dicha 
autorización; 

b) en lo que respecta al OICVM que hayan autorizado, 
revocar sin demora la autorización.

5. Cuando un depositario o un tercero cuya exclusión se 
proponga con arreglo al apartado 2 no pueda establecer 
mecanismos alternativos que se atengan a las condicio-
nes estipuladas en el apartado 3, no tendrá derecho a 
que se le confíen activos de inversores u OICVM.

Artículo 6

La cobertura prevista en los apartados 2 bis y 2 quater 
del artículo 2 seguirá aplicándose, después de la revoca-
ción de la autorización de la empresa de inversión o del 
OICVM, para las operaciones de inversión efectuadas 
hasta el momento de dicha revocación.».

(7) Los artículos 8 y 9 se sustituyen por el texto si-
guiente: 

«Artículo 8

1. La cobertura a que se refieren los apartados 1 y 3 del 
artículo 4 se aplicará al importe total del crédito del 
inversor frente a una misma empresa de inversión o un 
mismo OICVM con arreglo a la presente Directiva, in-
dependientemente del número de cuentas, de la moneda 
utilizada y de su localización dentro de la Unión.

2. En las operaciones de inversión conjunta deberá te-
nerse en cuenta, para calcular la cobertura contemplada 

La AEVM transmitirá su confirmación, junto con la 
información a que se refiere la letra g) del apartado 
1, a los sistemas prestamistas. Éstos habrán de recibir 
esta confirmación e información en el plazo de quin-
ce días hábiles. Los sistemas prestamistas procederán 
sin demora, y a más tardar en los quince días hábiles 
siguientes a su recepción, al desembolso del préstamo 
al sistema prestatario.

4. Los Estados miembros velarán por que las contribu-
ciones recaudadas por el sistema prestatario sean sufici-
entes para reembolsar el importe tomado en préstamo y 
para restablecer el nivel de financiación objetivo lo antes 
posible, y a más tardar en un plazo de diez años tras la 
recepción del préstamo.

5. A fin de facilitar una cooperación eficaz entre los sis-
temas de indemnización de los inversores, éstos o, en su 
caso, las autoridades competentes, celebrarán acuerdos 
de cooperación por escrito. Dichos acuerdos tendrán en 
cuenta los requisitos establecidos en la Directiva 95/46/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo (**).

La AEVM deberá ser informada de la existencia y del 
contenido de los acuerdos a que se refiere el párrafo 
primero. Podrá emitir dictámenes sobre dichos acuerdos 
con arreglo a [la letra f) del apartado 2 del artículo 6 y 
al artículo 19 del Reglamento AEVM]. Si las autorida-
des competentes o los sistemas no pueden llegar a un 
acuerdo, o en caso de divergencia en cuanto a la inter-
pretación del mismo, la AEVM dirimirá las diferencias 
con arreglo [al artículo 11 del Reglamento AEVM].

La inexistencia de acuerdos conforme al párrafo prime-
ro no afectará a los créditos de los inversores al amparo 
de los apartados 2 bis ó 2 quater del artículo 2.

* DO L...

** DO L 84 de 26.3.1997, p. 22.».

(6) Los artículos 5 y 6 se sustituyen por el texto si-
guiente: 

«Artículo 5

1. Cuando una empresa de inversión, un OICVM, un 
depositario o un tercero cuya pertenencia a un sistema 
sea obligatoria en virtud del apartado 1 del artículo 2 
no cumpla las obligaciones que le correspondan como 
miembro de dicho sistema, se informará de ello a las 
autoridades competentes que hayan expedido la auto-
rización de la empresa de inversión o del OICVM, las 
cuales, en colaboración con el sistema de indemnizaci-
ón, tomarán todas las medidas apropiadas, incluida la 
imposición de sanciones, para garantizar que la empresa 
de inversión, el OICVM, el depositario o el tercero cum-
pla sus obligaciones.

2. Cuando con las medidas a que se refiere el apartado 
1 no se consiga garantizar que la empresa de inver-
sión, el OICVM, el depositario o el tercero cumpla sus 
obligaciones, el sistema podrá, con el consentimiento 
expreso de las autoridades competentes, notificar con 
un preaviso no inferior a doce meses su intención de ex-
cluir del sistema a la empresa de inversión, al OICVM, 
al depositario o al tercero. La cobertura prevista en los 
apartados 2 bis y 2 quater del artículo 2 continuará apli-

Fascicle segon
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Lo dispuesto en el párrafo tercero se entenderá sin 
perjuicio de la capacidad de los sistemas para adoptar 
otros métodos de determinación de la admisibilidad o 
el importe de un crédito.

Si, en los nueve meses siguientes a la comprobación o 
resolución a que se refieren los apartados 2 y 2 ter del 
artículo 2, no se ha efectuado el pago final, los Estados 
miembros velarán por que el sistema abone provisional-
mente, en los tres meses siguientes a dicha comprobaci-
ón o resolución, una indemnización parcial no inferior a 
una tercera parte del crédito, basándose en una evalua-
ción inicial del crédito. El saldo se abonará en el plazo 
establecido en el párrafo primero del presente apartado, 
una vez establecidos definitivamente la admisibilidad y 
el importe del crédito. Los Estados miembros velarán 
por que el sistema cuente con los medios necesarios 
para recuperar los importes abonados provisionalmente, 
si se demuestra que el crédito no es admisible.

La Comisión adoptará, a través de actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 bis y 
sin perjuicio de las condiciones contenidas en los ar-
tículos 13 ter y 13 quater, disposiciones que definan 
el procedimiento de tramitación de los créditos de los 
inversores y los criterios técnicos para calcular la pér-
dida de valor de un OICVM como consecuencia de las 
circunstancias mencionadas en los apartados 2 ter y 
2 quater del artículo 2.

3. No obstante el plazo estipulado en el párrafo primero 
del apartado 2, cuando un inversor o cualquier persona 
que tenga derechos o un interés en una operación de 
inversión haya sido acusado de un delito relacionado 
con el blanqueo de capitales, tal como se define en el 
artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE, o sea objeto de 
una acción por contravenir a lo dispuesto en la Directiva 
2003/6/CE, el sistema de indemnización podrá suspen-
der todos los pagos hasta tanto los tribunales dicten sen-
tencia o las autoridades competentes se pronuncien.».

(8) En el artículo 10, el apartado 1 se sustituye por el 
texto siguiente: 

«1. Los Estados miembros velarán por que las empresas 
de inversión y los OICVM tomen las medidas adecua-
das para poner a disposición de sus inversores reales 
y potenciales la información necesaria para identificar 
el sistema de indemnización de los inversores del que 
sean miembros la empresa de inversión, o el OICVM, 
y sus sucursales dentro de la Unión, o cualquier me-
canismo alternativo establecido en virtud del párrafo 
segundo del apartado 1 del artículo 2 o del apartado 
3 del artículo 5. Se informará a los inversores sobre 
las disposiciones del sistema de indemnización de los 
inversores o de cualquier mecanismo alternativo apli-
cable, en particular sobre el importe y el alcance de la 
cobertura ofrecida por el sistema de indemnización, así 
como sobre las normas establecidas, en su caso, por los 
Estados miembros, de conformidad con el apartado 3 
del artículo 2. Dicha información se presentará en una 
forma fácilmente comprensible.

Además, previa solicitud, se informará sobre las condi-
ciones de la indemnización y los trámites que deberán 
cumplirse con el fin de obtener indemnización.

en los apartados 1 y 3 del artículo 4, la participación 
de cada inversor.

A falta de disposiciones específicas, los créditos se di-
vidirán a partes iguales entre los inversores.

Los Estados miembros podrán disponer que los cré-
ditos relativos a una operación de inversión conjunta 
sobre la que tengan derecho dos o más personas como 
socios o miembros de una sociedad, de una asociación 
o cualquier agrupación de índole similar sin persona-
lidad jurídica puedan acumularse y tratarse, a efectos 
del cálculo de los límites estipulados en los apartados 
1 y 3 del artículo 4, como si resultaran de una inversión 
efectuada por un inversor único.

3. Cuando el inversor no sea el beneficiario legal de los 
fondos o valores depositados, la indemnización se hará 
en favor del beneficiario legal, siempre que esta persona 
haya sido identificada o sea identificable antes de la fe-
cha de la comprobación o de la resolución contempladas 
en los apartados 2 y 2 ter del artículo 2.

Cuando haya varios beneficiarios legales, al calcularse 
los límites que establecen los apartados 1 y 3 del artícu-
lo 4 se tendrá en cuenta la participación de cada uno de 
ellos de conformidad con las disposiciones por las que 
se regule la gestión de los fondos o de los valores.

Artículo 9

1. El sistema de indemnización adoptará las medidas 
adecuadas para informar a los inversores de la com-
probación o de la resolución mencionadas en los apar-
tados 2 y 2 ter del artículo 2 y, en caso de que haya que 
indemnizar, para indemnizarles con la mayor breve-
dad. Podrá fijar un plazo durante el cual los inversores 
estarán obligados a presentar sus reclamaciones. Este 
plazo no podrá ser inferior a cinco meses a partir de la 
fecha de la comprobación o de la resolución mencio-
nadas en los apartados 2 y 2 ter del artículo 2 o de la 
fecha en que se haya hecho pública la comprobación o 
la resolución.

El sistema no podrá invocar la expiración de dicho plazo 
para denegar el beneficio de la cobertura a un inversor 
que se haya visto en la imposibilidad de ejercitar su 
derecho a una indemnización en el plazo señalado.

2. El sistema deberá estar en condiciones de abonar 
los créditos de los inversores lo más pronto posible y, a 
más tardar, tres meses después de haberse establecido 
la admisibilidad y el importe del crédito.

En circunstancias excepcionales, un sistema de garantía 
de depósitos podrá solicitar a las autoridades compe-
tentes una prórroga del plazo. Dicha prórroga no podrá 
ser superior a tres meses. Las autoridades competentes 
informarán de inmediato a la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados de cualquier prórroga concedida a 
los sistemas de indemnización y de las circunstancias 
que la justifiquen.

Los Estados miembros velarán por que los sistemas de 
indemnización puedan participar en los procedimientos 
judiciales o de insolvencia que sean pertinentes para de-
terminar la admisibilidad y el importe de un crédito.
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3. Los poderes para adoptar actos delegados se otorgan 
a la Comisión sin perjuicio de lo dispuesto en los artí-
culos 13 ter y 13 quater.

Artículo 13 ter

1. La delegación de poderes a que se refieren los aparta-
dos 2, 8 y 9 del artículo 4 bis y el apartado 2 del artículo 
9 podrá ser revocada por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo.

2. La institución que haya iniciado un procedimiento 
interno para decidir si revoca la delegación de poderes 
procurará informar a la otra institución y a la Comisión 
en un plazo razonable antes de adoptar una decisión 
definitiva, indicando los poderes delegados que podrían 
ser objeto de revocación, así como los motivos de la 
misma.

3. La decisión de revocación pondrá término a la dele-
gación de los poderes que especifique dicha decisión. 
Surtirá efecto inmediatamente, o en fecha posterior que 
deberá especificarse. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor. Se publicará en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 13 quater

1. El Parlamento Europeo o el Consejo podrá oponer 
objeciones a un acto delegado en un plazo de dos me-
ses a partir de la fecha de notificación. Por iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo, dicho plazo se 
prorrogará un mes.

2. Si, una vez expirado dicho plazo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo han opuesto objeciones al acto 
delegado, éste se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la fecha prevista 
en sus disposiciones.

El acto delegado podrá publicarse en el Diario Oficial 
de la Unión Europea y entrar en vigor antes de la expi-
ración del plazo, si tanto el Parlamento Europeo como 
el Consejo han informado a la Comisión de su intención 
de no presentar objeciones.

3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo oponen obje-
ciones al acto delegado, este último no entrará en vigor. 
La institución que haya expresado objeciones al acto 
delegado deberá exponer sus motivos.».

(11) Se inserta el artículo 14 bis siguiente: 

«Artículo 14 bis

Los Estados miembros podrán celebrar acuerdos de 
cooperación con vistas al intercambio de información 
con las autoridades competentes de terceros países, de 
conformidad con el artículo 63 de la Directiva 2004/39/
CE y el artículo 102 de la Directiva 2009/65/CE.».

19. El anexo I queda modificado como sigue: 

a) El punto 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Inversores profesionales a que se refieren los pun-
tos 1 a 4 de la sección I del Anexo II de la Directiva 
2004/39/CE, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros.».

b) Se suprimen los puntos 2, 3 y 8.

La información facilitada será imparcial, clara y no 
engañosa y explicará, en particular, los supuestos y 
los créditos cubiertos por el sistema de indemnización 
pertinente y la forma en que se aplica en situaciones 
transfronterizas. La información facilitada ilustrará 
igualmente, a través de ejemplos, los supuestos y los 
créditos no cubiertos por el sistema.».

(9) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 12 

1. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que 
puedan tener en virtud de la legislación nacional, los 
sistemas que efectúen pagos con objeto de indemnizar 
a los inversores tendrán derecho a subrogarse en los 
derechos de los inversores en los procedimientos de li-
quidación, hasta un importe equivalente al de los pagos 
que hayan realizado.

2. En caso de pérdida derivada de la situación financiera 
de un tercero que mantenga instrumentos financieros 
pertenecientes a un inversor en conexión con operacio-
nes de inversión, según se contempla en el apartado 
2 del artículo 2, los sistemas que efectúen pagos con 
objeto de indemnizar a los inversores tendrán derecho 
a subrogarse en los derechos del inversor o de la em-
presa de inversión en los procedimientos de liquidación, 
hasta un importe equivalente al de los pagos que hayan 
realizado.

3. En caso de pérdidas derivadas de la situación finan-
ciera de un depositario o un tercero al que se hayan 
confiado los activos del OICVM, tal como se contempla 
en el apartado 2 ter del artículo 2, los sistemas que efec-
túen pagos con objeto de indemnizar a los partícipes del 
OICVM tendrán derecho a subrogarse en los derechos 
del partícipe o del OICVM en los procedimientos de li-
quidación, hasta un importe equivalente al de los pagos 
que hayan realizado.

4. En el supuesto de que el tercero que mantenga ins-
trumentos financieros pertenecientes a un inversor en 
conexión con operaciones de inversión o el depositario o 
tercero al que se hayan confiado los activos del OICVM 
estén situados en un tercer país cuyo sistema judicial no 
permita al sistema subrogarse en los derechos de la em-
presa de inversión o del OICVM, los Estados miembros 
velarán por que la empresa de inversión o el OICVM 
restituyan al sistema un importe equivalente al de sus 
pagos, si reciben fondos con ocasión del procedimiento 
de liquidación.».

(10) Se insertan los artículos 13 bis, 13 ter y 13 quater 
siguientes: 

«Artículo 13 bis

1. Los poderes para adoptar los actos delegados mencio-
nados en los apartados 2, 8 y 9 del artículo 4 bis y en 
el apartado 2 del artículo 9 se otorgarán a la Comisión 
por tiempo indefinido.

2. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo 
notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.
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Termini de formulació d’observacions

Termini: 4 dies hàbils (de l’1.09.2010 al 06.09.2010).

Finiment del termini: 07.09.2010; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 27.07.2010.

3.15. MOCIONS SUBSEGüENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

moció subsegüent a la interpel·lació al 
govern sobre els resultats acadèmics 
dels alumnes de primària
Tram. 302-00253/08

Esmenes presentades
Reg. 73595 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 28.07.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 73595)

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Rafael López i Rueda, diputat, d’acord amb allò que 
preveu l’article 139 del Reglament de la Cambra pre-
senta la següent esmena a la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre els resultats acadèmics 
dels alumnes de primària (N.T: 302-00253/08).

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 4: 

«4. Establir, en base als resultats de les proves d’avalu-
ació de diagnòstic, una estratègia de millora personalit-
zada per centre mitjançant la publicació d’un ràquing 
de resultats per centre, dels objectius de millora per 
centre i dels recursos necessaris per millorar les àrees 
deficitàries».

Artículo 2. Transposición 

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a 
más tardar el [doce meses tras la entrada en vigor de 
la presente Directiva], las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas necesarias para ajustarse 
a lo dispuesto en la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de dichas dispo-
siciones, así como una tabla de correspondencias entre 
las mismas y la presente Directiva.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del [dieciocho 
meses tras la entrada en vigor de la presente Directi-
va], salvo las disposiciones de transposición del artículo 
4 ter, que se aplicarán a partir del 31 de diciembre de 
2013.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi-
ciones, estas harán referencia a la presente Directiva o 
irán acompañadas de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán las moda-
lidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
el texto de las disposiciones básicas de Derecho inter-
no que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 3. Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Artículo 4. Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Es-
tados miembros.

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente

N. de la R.: Els annexos d’aquest document i la do-
cumentació que l’acompanya poden ésser consultats a 
l’Arxiu del Parlament.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: 27.07.2010.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 5: 

«5. Fer de les proves d’avaluació de diagnòstic de pri-
mària un instrument eficaç per millorar la coordinació 
entre les etapes primària i secundària tot evitant que 
alumnes que no hagin assolit els coneixements ni les 
competències bàsiques a primària promocionin d’etapa 
sense els reforços pedagògics necessaris».

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2010.

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafael López i Rueda

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS òRGANS DEL PARLAMENT

memòria de la comissió de peticions 
corresponent al període comprès entre 
l’1 de gener de 2008 i el 15 de juliol de 
2010
Tram. 264-00002/08

Coneixement
Ple del Parlament
Sessió núm. 85, 28.07.2010, DSPC-P 131

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de 
juliol de 2010, ha pres coneixement de la Memòria pre-
sentada per la Comissió de Peticions corresponent al 
període comprès entre l’1 de gener de 2008 i el 15 de 
juliol de 2010 (tram. 264-00002/08) d’acord amb l’ar-
ticle 60.8 del Reglament del Parlament.

El contingut de la memòria és el següent:

Memòria de la Comissió de Peticions correspo-
nent al període comprès entre l’1 de gener de 
2008 i el 15 de juliol de 2010

Índex

1. Introducció

2. Relació de peticions tramitades

2.1. Peticions escrites

2.2. Peticions electròniques

3. Relació de peticions en estat actual de tramitació

3.1. Peticions escrites

3.2. Peticions electròniques

4. Dades estadístiques

5. El marc normatiu del dret de petició.

Novetats: Modificació de les Normes internes de funciona-
ment de la Comissió de Peticions, 23 de març de 2010

6. Resolucions. Recomanacions. Declaracions instituci-
onals

7. Peticions electròniques

8. Conveni amb el Síndic de Greuges
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1. Introducció

La Comissió de Peticions fou establerta l’1 de desembre 
de 2006 després que el nou Reglament del Parlament 
de Catalunya, en vigor des de l’1 de gener de 2006, en 
disposés la creació en l’article 60.

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de juliol 
de 2008, va prendre coneixement de la Memòria pre-
sentada per la Comissió de Peticions corresponent al 
desembre del 2006 i a l’any 2007.

D’acord amb l’article 60.8 del Reglament del Parlament, 
es presenta aquesta memòria, corresponent als anys 2008 
i 2009 i al període comprès entre l’1 de gener i el 15 de 
juliol de 2010. En conseqüència, la Memòria abasta pràc-
ticament tota la segona part de la VIII legislatura.

Aquesta memòria recull una relació de les peticions 
tramitades a la Comissió de Peticions i de les peticions 
que actualment estan en tràmit, juntament amb una 
sèrie de dades estadístiques amb relació a les peticions. 
La Memòria també inclou una referència a la modifi-
cació de les Normes internes de funcionament de la 
Comissió de Peticions (text refós), un recull de totes les 
resolucions, recomanacions i declaracions que ha apro-
vat, i també una explicació del nou sistema de peticions 
electròniques (e-peticions) i del Conveni que s’ha signat 
amb el Síndic de Greuges.

2. Relació de peticions tramitades

2.1. Peticions escrites

1. Escrit de petició relatiu al servei d’autobús de la 
Pobla de Segur (Pallars Jussà)

Persona peticionària: J. F. C. Registre d’entrada núm.: 
19395

Data: 17.12.2007

Tram.: 125-00063/08

Procedència: la Pobla de Segur (Pallars Jussà)

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

La persona peticionària adjunta uns escrits adreçats a 
l’alcalde de la Pobla de Segur i al conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques en què es posa en relleu 
la situació del transport públic en aquesta població, que 
es considera deficitari i que afecta aspectes bàsics de la 
vida quotidiana, com els trasllats a centres sanitaris, a 
l’escola o als llocs de treball.

Actuacions: 

– Tramesa al Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques.

– Tramesa a l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

Resposta final: 

Es comunica a la persona peticionària que el Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques ha 
confirmat que des del dia 14 de maig de 2008 s’han 
incorporat a la línia d’autobusos que dóna servei a la 

Pobla de Segur dues noves parades, una a la carretera 
de Sort i una altra a l’estació de tren.

2. Escrit de petició relatiu a la regulació del nombre 
de farmàcies per habitant

Persona peticionària: J. P. P.

Registre d’entrada núm.: 19458

Data: 18.12.2007

Tram.: 125-00064/08

Procedència: Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

La petició té com a objecte denunciar la restricció del 
nombre de farmàcies per àrea bàsica i habitant que es-
tableix la legislació farmacèutica de Catalunya, perquè 
considera que aquesta restricció és contrària al dret co-
munitari, a l’article 9.3 de la Constitució, a la Carta 
Social Europea i a altres instruments internacionals. 
També considera que aquesta legislació no s’ajusta als 
articles 189.1 i 196.4 de l’Estatut d’autonomia. A partir 
d’aquests antecedents es demana que es promulgui una 
nova llei d’ordenació farmacèutica en què es garanteixi 
un mínim de farmàcies per àrea bàsica, sense que hi 
hagi limitacions en el nombre màxim.

Actuacions: 

– Tramesa als grups parlamentaris.

– Tramesa al Departament de Salut.

Resposta final: 

Es tramet còpia de l’informe del Departament de Salut 
a la persona peticionària.

3. Escrit de petició relatiu a un procés judicial

Persona peticionària: M. V. D.

Registre d’entrada núm.: 20226 

Data: 15.01.2008

Tram.: 125-00065/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

L’escrit posa en relleu, de manera no sempre coherent, 
una sèrie de fets que afecten la persona peticionària i la 
seva família, que tenen relació amb actuacions davant 
l’Administració de justícia, i insisteix en el tracte injust 
que ha sofert en aquesta experiència. Malgrat que es 
tracta d’actuacions ja acabades, l’objecte de la petició 
es concreta en la sol·licitud d’un bon advocat i un bon 
jutge per a poder satisfer el que considera que són els 
seus drets. En realitat, la petició formula una queixa 
genèrica amb relació al funcionament de la justícia en 
diversos plets en què ha intervingut la persona petici-
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onària. Les actuacions judicials daten dels anys 1992, 
1993 i 1994. Tenint en compte el contingut de queixa 
més que de petició de l’escrit i el fet que afecta uns 
procediments judicials, es proposta no admetre a tràmit 
la petició, d’acord amb el que estableixen els articles 3, 
paràgraf segon, i 8 de la Llei orgànica 4/2001, del 12 
de novembre, reguladora del dret de petició.

Actuació: 

Arxivament de la petició sense fer cap més tràmit.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

4. Escrit de petició relatiu a la col·locació d’un banc 
de fusta al carrer, a Borredà (Berguedà)

Persona peticionària: E. A. S.

Registre d’entrada núm.: 19938

Data: 08.01.2008

Tram.: 125-00066/08

Procedència: Borredà (Berguedà)

Matèria: altres matèries

Resum i consideracions: 

Tots els escrits presentats tenen com a objecte denunciar 
presumptes irregularitats en aspectes que fan referència 
a un exdiputat del Parlament. Aquestes presumptes irre-
gularitats farien referència a l’autenticitat de l’autoria i a 
altres condicions personals amb relació a la publicació 
d’un llibre, la realització d’obres i la possessió d’un títol 
acadèmic. En els escrits la persona peticionària també 
deixa constància que ha interposat querelles i demandes 
civils contra l’exdiputat.

Actuació: 

Arxivament de la petició sense fer cap més tràmit.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

5. Escrit de petició relatiu a la revisió de dues pen
sions de jubilació

Persones peticionàries: J. L. V. i A. L. V.

Registre d’entrada núm.: 20155

Data: 14.01.2008

Tram.: 125-00067/08

Procedència: Barberà del Vallès (Vallès Occidental).

Matèria: Sanitat, seguretat social i serveis socials.

Resum i consideracions: 

La petició exposa uns fets similars als que ja es van 
examinar en l’Escrit de petició relatiu a les pensions 
(tram. 125-00060/08), que fan referència a la presump-
ta discriminació existent en alguns casos entre l’import 
de les pensions contributives i les no contributives, pel 

fet que aquestes últimes poden superar a vegades l’im-
port de les primeres. Atès que en el fons el problema 
exposat per les dues peticions és idèntic, sembla conve-
nient aplicar en aquest cas la mateixa actuació.

Actuació: 

Tramesa al Departament d’Acció Social i Ciutadania 
amb una sol·licitud d’informe.

Resposta final: 

Es comunica als peticionaris que, segons es desprèn de 
la informació rebuda del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania, no es produeix cap greuge comparatiu en 
l’import de les pensions contributives i les no contri-
butives, ja que les primeres tenen un import superior a 
les segones. Així mateix, s’informa els peticionaris que, 
d’acord amb la recomanació de l’informe del Departa-
ment sobre la conveniència d’incrementar les pensions 
mínimes contributives, la Comissió trametrà la petició 
a la Comissió de Peticions del Congrés dels Diputats 
atès que un canvi de legislació en aquesta matèria és 
competència de l’Estat. Finalment, la Comissió acorda 
adjuntar l’informe emès pel departament a la resposta 
per als peticionaris, i també un tríptic informatiu sobre 
les prestacions socials de caràcter econòmic que gesti-
ona l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials per 
si considera que en poden ser beneficiaris.

6. Escrit de petició relatiu a la regulació dels «grow 
shops»

Persona peticionària: M. C. L., assessor del Gremi de 
Comerciants de Productes per a l’Autocultiu de Càn-
nabis

Registre d’entrada núm.: 20702

Data: 23.01.2008

Tram.: 125-00068/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres matèries

Resum: 

La petició presentava defectes formals, ja que no acre-
ditava la representació legal.

Actuació: 

Arxivament de la petició per no haver resolt el defecte 
de forma en el termini establert.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

7. Escrit relatiu a les declaracions d’un responsable 
polític

Persona peticionària: J. A. S.

Registre d’entrada núm.: 21016

Data: 29.01.2008

Tram.: 125-00069/08
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– Reiteració al Síndic de Greuges.

– Tramesa a la Comissió del Síndic de Greuges.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions tramet còpia de l’informe del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania a la persona 
peticionària.

9. Escrit relatiu a una situació de reagrupament fa
miliar

Persona peticionària: I. M. M.

Registre d’entrada núm.: 22717

Data: 05.03.2008

Tram.: 125-00071/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: justícia

Resum: 

La persona peticionària denuncia la situació en què es 
troba després d’haver contret matrimoni a Colòmbia 
amb la seva dona de nacionalitat colombiana, la qual 
no pot viatjar a Barcelona per problemes derivats de 
l’aplicació de la legislació d’estrangeria. Segons la per-
sona peticionària, el casament es va celebrar el 9 de 
febrer de 2010 i en el moment de presentar l’escrit el 
matrimoni estava pendent de legalització en el consolat 
espanyol de Bogotà.

La persona peticionària demana la intervenció del pre-
sident del Parlament per a aconseguir que la seva muller 
pugui viatjar a Barcelona i, en aquest sentit, manifesta 
que diàriament anirà presentant la mateixa carta fins 
que es resolgui el seu cas.

Consideracions: 

Els fets a què es refereix l’escrit tenen relació amb l’apli-
cació de la legislació d’estrangeria i, en concret, amb el 
compliment dels requisits necessaris per a poder obtenir 
la residència a Catalunya, tenint en compte, segons la 
persona peticionària, que el seu matrimoni està pendent 
de legalització pel consolat.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
l’escrit perquè es tracta d’una matèria objecte d’un pro-
cediment administratiu.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

10. Escrit relatiu a un cas d’assetjament immobi liari

Persona peticionària: F. P. de la S.

Registre d’entrada núm.: 22806

Data: 07.03.2008

Tram.: 125-00072/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres matèries

Resum i consideracions: 

La persona peticionària ha presentat tres escrits en 
què fa diverses consideracions amb relació a qüesti-
ons polítiques d’índole diversa, entre les quals la que 
fa referència a unes declaracions fetes per la presidenta 
de la Comunitat Autònoma de Madrid sobre l’OPA de 
Fecsa-Endesa, el paper de determinades emissores de 
ràdio i sobre la persona de l’antic president d’Endesa 
i candidat número 2 de la llista del Partit Popular al 
Congrés dels Diputats.

Aquests escrits no formulen cap petició concreta, sinó 
que es limiten a donar una opinió personal amb relació 
als fets.

Actuació: 

S’acorda no admetre a tràmit l’escrit perquè del contin-
gut no es pot deduir que s’exerceix el dret de petició.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

8. Escrit relatiu a una fundació privada

Persona peticionària: N. M. V.

Registre d’entrada núm.: 22522

Data: 03.03.2008

Tram.: 125-00070/08

Procedència: El Vendrell (Baix Penedès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

La petició exposa una sèrie de fets relacionats amb l’ac-
tuació d’una fundació privada que actua en l’àmbit dels 
serveis socials de Catalunya amb relació a la filla de la 
persona peticionària. Segons la persona peticionària, la 
teràpia a què se sotmet la seva filla utilitza pràctiques 
que no són apropiades per a la seva problemàtica i que 
li estan produint efectes negatius. També posa en relleu 
que ha denunciat davant els tribunals el pare i una logo-
peda que treballa en el centre. La persona peticionària 
fa constar en l’escrit que té la pàtria potestat compartida 
i del contingut es pot deduir que és el pare qui ha sol-
licitat els serveis de la fundació.

L’escrit té les característiques pròpies d’una denúncia 
amb relació a l’actuació d’una entitat que presta ser-
veis socials (probablement d’assistència a persones amb 
disminució, segons es desprèn de la guia d’entitats del 
Departament de Justícia) i així s’expressa clarament a 
la part conclusiva de l’escrit quan es demana que es creï 
una comissió parlamentària per a estudiar el cas amb la 
finalitat de depurar responsabilitats institucionals.

Actuacions: 

– Tramesa amb sol·licitud d’informe al Departament 
d’Acció Social i Ciutadania.
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Efectivament, la Llei 10/1998 no disposa l’existència de 
cap registre administratiu per a la inscripció d’unions 
estables de parella. Tanmateix, la disposició final se-
gona de la Llei determina que si la legislació de l’Estat 
estableix en el futur la inscripció en el registre civil de 
les unions, els efectes que la Llei els atorga s’han d’en-
tendre referits a les parelles que s’hi inscriguin.

La legislació del Registre Civil no ha establert fins ara 
la inscripció en el Registre Civil de les unions estables 
de parella, només fa referència al matrimoni. Això sig-
nifica que en aquests moments a Catalunya aquestes 
unions no tenen cap registre en què es puguin inscriure, 
llevat dels que han creat alguns ajuntaments a iniciativa 
pròpia. Aquesta situació contrasta amb la legislació de 
moltes comunitats autònomes (Navarra, Aragó, Valèn-
cia, Illes Balears, Madrid, Andalusia, Illes Canàries, 
Extremadura, País Basc i Cantàbria), que han creat els 
seus propis registres.

Actuacions: 

– S’aprova la Recomanació 1/VIII de la Comissió de 
Peticions, perquè es modifiqui la Llei 10/1998, d’unions 
estables de parella, a fi de crear un registre adminis-
tratiu: «La Comissió de Peticions recomana als grups 
parlamentaris i al Govern, com a titulars de la inicia-
tiva legislativa, que proposin la modificació de la Llei 
10/1998, del 15 de juliol, d’unions estables de parella, 
a fi de crear un registre administratiu en què es puguin 
inscriure les dites unions.»

– S’acorda trametre la petició inicial i l’escrit d’ampli-
ació als grups parlamentaris i fer-los avinent també la 
Recomanació 1/VIII de la Comissió de Peticions, als 
efectes que la tinguin en consideració en el moment de 
la tramitació del llibre segon del Codi civil de Catalu-
nya que ha de regular el règim de família.

– S’aprova la Recomanació 3/VIII de la Comissió de 
Peticions, perquè es modifiqui el Reial decret 240/2007 
amb relació a la coordinació dels registres administrati-
us d’unions estables de parella: «La Comissió de Peti-
cions recomana al Ministeri de Treball i Immigració la 
modificació de l’article 2.b del Reial decret 240/2007, 
del 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i re-
sidència a Espanya de ciutadans dels estats membres 
de la Unió Europea i d’altres estats part en l’Acord so-
bre l’Espai Econòmic Europeu, per tal de precisar que 
el requisit de no-simultaneïtat de dos o més registres 
d’unions estables de parella es pot complir mitjançant 
l’existència d’un sistema de coordinació dels registres 
autonòmics i locals que permeti al Ministeri conèixer-
ne el contingut i contrastar, per aquesta via, el compli-
ment del requisit esmentat.»

Resposta final: 

Comunicació dels acords a la persona peticionària.

12. Escrit relatiu al Síndic de Greuges

Persona peticionària: J. B. C.

Registre d’entrada núm.: 23497

Data: 26.03.2008

Matèria: habitatge

Resum i consideracions: 

La persona peticionària és un conegut cantautor que de-
nuncia un presumpte cas d’assetjament immobiliari que 
ha patit pel fet d’haver hagut d’afrontar un procediment 
de resolució del contracte de lloguer a causa d’haver 
domiciliat a casa seva una societat limitada purament 
formal per a donar cobertura a la seva activitat de crea-
ció musical. Segons la persona peticionària, el jutjat de 
primera instància va admetre la demanda un any enrere 
i en el moment de presentar l’escrit s’està a l’espera que 
es faci pública la sentència en apel·lació de l’Audiència 
Provincial de Barcelona.

Els fets a què es refereix la denúncia tenen com a ori-
gen un contracte de lloguer i palesen l’existència d’una 
controvèrsia jurídica al voltant de la possible resolució 
per una de les causes que determina la legislació d’ar-
rendaments urbans. Es tracta, per tant, d’una qüestió de 
naturalesa civil i sotmesa a jurisdicció ordinària que no 
pot ser atesa per via del dret de petició, d’acord amb el 
que estableixen l’article 8 de la Llei orgànica 4/2001, 
del 12 de novembre, reguladora del dret de petició, i 
l’article 4 del text refós de les Normes internes de fun-
cionament de la Comissió de Peticions.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
l’escrit perquè del contingut no es pot deduir que s’exer-
ceixi el dret de petició i perquè es tracta d’una matèria 
objecte d’un procediment judicial.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

11. Escrit relatiu a la creació d’un registre de parelles 
de fet

Persona peticionària: I. U.

Registre d’entrada núm.: 23213

Data: 18.03.2008

Tram.: 125-00073/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

La petició demana la creació d’un registre català en el 
qual es puguin inscriure les parelles que queden dins 
l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/1998, del 15 de juli-
ol, d’unions estables de parella. La petició fa avinent 
que aquesta llei no disposa la creació de cap registre i 
considera que el fet que no existeixi pot crear una dis-
criminació en funció del lloc de residència de la parella 
i els possibles beneficis que se li puguin reconèixer, te-
nint en compte que altres comunitats autònomes tenen 
els seus propis registres. Finalment, la petició també 
demana que s’estableixi un sistema de coordinació amb 
els registres d’altres comunitats autònomes i amb un 
eventual registre estatal de parelles de fet si existeix 
en el futur.
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Tram.: 125-00074/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres matèries

Resum i consideracions: 

L’escrit presentat està redactat en uns termes que en fan 
molt difícil la comprensió. No conté cap petició concre-
ta i del contingut es dedueix que es pretén formular una 
queixa sobre anteriors actuacions del síndic de greuges 
i d’algunes instàncies administratives, en concret de 
l’Ajuntament d’Àger i el Departament de Cultura.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
l’escrit perquè del contingut no es pot deduir que s’exer-
ceix el dret de petició.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària i tra-
mesa de la Carta de serveis i bona conducta del síndic 
de Greuges.

13. Escrit relatiu a la inclusió en la llei d’educa
ció dels alumnes amb dislèxia i trastorns específics 
d’aprenentatge com a alumnes amb necessitats espe
cífiques de suport educatiu

Persona peticionària: N. B. C., presidenta de l’Associ-
ació Catalana de Dislèxia i Altres Dificultats Especí-
fiques

Registre d’entrada núm.: 23757

Data: 01.04.2008

Tram.: 125-00075/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: educació

Resum i consideracions: 

L’associació peticionària ja va presentar anteriorment 
una petició sobre el mateix tema (demanda d’inclusió 
explícita de l’alumnat amb dislèxia i trastorns específics 
d’aprenentatge escolar com a «alumnes amb necessitats 
específiques de suport educatiu» en la llei d’educació 
de Catalunya) que va ser resposta mitjançant la tramesa 
de l’informe elaborat pel Departament d’Educació a 
instància de la Comissió de Peticions.

Tanmateix, aquest nou escrit es presenta acompanyat 
de 3.500 signatures de suport a la demanda de l’asso-
ciació.

Atès que l’objecte de la petició s’hauria de satisfer mit-
jançant la llei d’educació el projecte de la qual, en el 
moment de la presentació de l’escrit, és en fase de pre-
paració per part del Departament d’Educació, les pos-
sibles actuacions a considerar haurien de ser adoptades 
per part dels que poden intervenir en aquesta iniciativa 
legislativa.

Actuació: 

Tramesa als grups parlamentaris amb les signatures.

Resposta final: 

S’informa la persona peticionària que, d’acord amb el 
nou Reglament del Parlament, les entitats poden parti-
cipar en el procés legislatiu.

14. Escrit relatiu a la catalogació i el reconeixement 
de l’alzinar situat dins del Parc d’Atraccions Tibi
dabo

Persona peticionària: M. F. G. R., presidenta de la Pla-
taforma SOS Tibidabo

Registre d’entrada núm.: 23116

Data: 17.03.2008

Tram.: 125-00076/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: medi Ambient i urbanisme

Resum i consideracions: 

La petició posa en relleu que el projecte d’ampliació 
del Parc del Tibidabo, que ha de comportar la instal-
lació d’una gran muntanya russa, obligarà a talar una 
bona part del bosc d’alzines actualment existent en 
aquell indret. En aquest sentit, la petició demana que 
es catalogui i es protegeixi l’alzinar situat dins del Parc 
d’Atraccions del Tibidabo.

Actuació: 

Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
i a l’Ajuntament de Barcelona amb sol·licitud d’infor-
me.

Resposta final: 

Es tramet la informació a la persona peticionària.

15. Escrit relatiu a la manca de resposta a diversos 
escrits enviats al Departament d’Acció Social i Ciu
tadania

Persona peticionària: A. M., president del col·lectiu 
Papàs de l’Àlex

Registre d’entrada núm.: 23807

Data: 02.04.2008

Tram.: 125-00077/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

L’escrit formula una queixa per no haver obtingut res-
posta de la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania a 
diversos escrits que hi han adreçat. Es demana concre-
tament que s’insti la Comissió de Benestar i Immigra-
ció perquè també insti el Departament a donar resposta 
als seus escrits.

Actuació: 

Tramesa al Departament d’Acció Social i Ciutadania 
amb sol·licitud d’informe.
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Registre d’entrada núm.: 24435

Data: 15.04.2008

Tram.: 125-00079/08

Procedència: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Matèria: justícia

Resum: 

L’escrit presentat per la persona peticionària i la infor-
mació relacionada que s’ha afegit a l’expedient exposen 
una sèrie de fets que van donar lloc a la condemna 
d’A. T. per violació i altres circumstàncies posteriors (la 
detenció d’una altra persona amb una gran semblança 
física a la persona peticionària) que han permès revisar 
una de les quatre condemnes imposades, ja que només 
en un cas va ser possible fer la prova de l’ADN i es va 
poder comprovar que la inculpació de la persona peti-
cionària havia estat un error. En els altres tres casos, tot 
i que se’n va intentar la revisió, aquesta no va prosperar 
perquè la Sala Penal del Tribunal Suprem la va rebutjar 
mitjançant interlocutòria del 7 d’abril de 2000.

Els dubtes fonamentats sobre l’autoria del peticionari i 
la molt probable confusió de persona van portar el fiscal 
en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
a demanar l’indult mitjançant escrit del 30 d’abril de 
1999.

La persona peticionària es troba en llibertat condici-
onal des del setembre del 2006 i en el moment de la 
presentació de l’escrit encara compleix les condemnes 
pendents, que finalitzen l’abril del 2009.

D’acord amb aquests antecedents, quan finalitzi la con-
demna, la persona peticionària es trobarà en una situa-
ció irregular amb risc d’expulsió però, al mateix temps, 
tampoc podrà demanar un nou permís de residència a 
causa de tenir antecedents penals (cal esperar cinc anys 
a partir del moment del compliment de la condemna 
per a cancel·lar aquests antecedents); tot això tenint en 
compte que va obtenir un permís temporal de residèn-
cia l’any 1991 i que té la seva família a Catalunya.

L’escrit de petició demana, per tant, la intervenció de 
la Comissió de Peticions per a poder trobar una solució 
que li permeti continuar residint a Catalunya i demos-
trar la seva innocència, ja que no es conforma amb 
l’indult que se li pugui donar (vol justícia, no perdó).

Consideracions: 

1. Des del punt de vista formal, cal destacar que en 
aquest cas hi ha inconvenients importants per a admetre 
a tràmit la petició. En la mesura que demana una solu-
ció amb relació a la situació de residència i a la revisió 
de causes penals, és evident que la petició té com objec-
te dues qüestions que cal resoldre per via administrativa 
(regularització residència) i per mitjà d’un procediment 
judicial (revisió de la sentència).

D’acord amb la Llei orgànica 4/2001, del 12 de novem-
bre, reguladora del dret de petició i el text refós de les 
Normes internes de funcionament de la Comissió de 
Peticions, ens trobaríem, doncs, davant de dues causes 
d’inadmissibilitat de la petició.

Resposta final: 

Un cop analitzat l’informe emès pel Departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania, la Comissió de Peticions, ateses 
les actuacions de l’Administració vers l’entitat peticionà-
ria, acorda arxivar la petició perquè considera que l’ac-
tuació del Departament envers l’associació s’ha produït 
en termes adequats a la bona praxi administrativa.

16. Escrit relatiu a la construcció d’un gimnàs esco
lar cobert i al millorament general de l’equipament 
del CEIP Joan Marquès Casals, de Terrassa (Vallès 
Occidental)

Entitats peticionàries: Associació de Veïns de Sant 
Pere Nord i Associació de Mares i Pares d’Alumnes 
del CEIP Joan Marquès Casals

Registre d’entrada núm.: 24283

Data: 10.04.2008

Tram.: 125-00078/08

Procedència: Terrassa (Vallès Occidental)

Matèria: educació

Resum i consideracions: 

Les entitats peticionàries manifesten que el CEIP Joan 
Marquès Casals de Terrassa va ser construït vint-i-nou 
anys enrere, però que es va fer sense instal·lacions co-
bertes per a fer esport. El Consell Escolar de l’escola ha 
reclamat des de fa molts anys que es cobreixin aquestes 
instal·lacions, però no ha obtingut cap resposta positiva. 
També posen en relleu que la necessitat d’un equipa-
ment d’aquesta naturalesa ha estat també demanada per 
les entitats socials dels barri.

Les entitats peticionàries demanen, per tant, que es 
construeixi un gimnàs escolar cobert i es millori en 
general l’equipament de l’escola, i que aquesta petició 
s’assumeixi com una iniciativa parlamentària per a po-
der-la fer efectiva.

Actuació: 

Tramesa al Departament d’Educació amb sol·licitud 
d’informe. Posteriorment es demana una ampliació de 
la informació tramesa pel Departament d’Educació, per 
a conèixer quines obres i actuacions concretes estan 
incloses en la planificació de construccions escolars del 
departament pel que fa a l’adequació del CEIP Joan 
Marqués Casals, de Terrassa.

Resposta final: 

S’acorda trametre còpia al peticionari dels informes 
elaborats pel Departament d’Educació amb relació al 
contingut de la seva petició. Així mateix, s’acorda tra-
metre la petició i els informes als grups parlamentaris 
perquè en tinguin coneixement.

17. Escrit relatiu a la situació d’injustícia d’un im
migrant marroquí

Persona peticionària: A. T.
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18. Escrit relatiu a un partit polític i al tren d’alta 
velocitat

Persona peticionària: J. A. S.

Registre d’entrada núm.: 24812

Data: 17.04.2008

Tram.: 125-00080/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

L’escrit presentat únicament conté una crítica i unes con-
sideracions personals amb relació a les opinions que ex-
pressa en mitjans públics d’un professor universitari.

La mateixa persona sol·licitant ja ha plantejat altres escrits 
similars a la Comissió de Peticions, com el que es referia 
a la presidenta de la comunitat autònoma de Madrid, que 
va ser tractat en una altra sessió de la Comissió.

L’escrit no es pot considerar una petició, atès que no 
conté cap demanda concreta i es limita a manifestar 
opinions sobre persones que expressen les seves opi-
nions per mitjans públics. En conseqüència, en aquest 
cas són aplicables els articles 4.3 i 13.1.a del text refós 
de les Normes internes de funcionament de la Comissió 
de Peticions.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
l’escrit, perquè no reuneix els requisits d’una petició.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

19. Escrit relatiu a l’abolició de les armes nuclears

Persones peticionàries: P. G. P. i R. B. F.

Registre d’entrada núm.: 25236

Data: 29.04.2008

Tram.: 125-00081/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: medi Ambient i urbanisme

Resum i consideracions: 

La petició exposa l’existència de la Xarxa d’Alcaldes per 
la Pau, impulsada pels alcaldes d’Hiroshima i Nagasaki 
amb l’objectiu de demanar per a l’any 2020 l’abolició de 
les armes nuclears. Han estat diversos els municipis cata-
lans que s’han sumat a aquesta iniciativa, els quals es rela-
cionen en la petició. Les persones peticionàries demanen 
al Parlament que doni suport a la Xarxa d’Alcaldes per 
la Pau mitjançant una declaració institucional i que insti 
també els municipis de Catalunya a adherir-s’hi.

Actuació: 

S’acorda elaborar una declaració institucional que doni 
suport a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau, la qual té com a 
objectiu l’abolició de les armes nuclears d’aquí al 2020, 

2. Fent abstracció d’aquest problema, pot ser oportú 
fer alguns comentaris sobre la situació jurídica que es 
planteja en cada cas.

a) Pel que fa a la residència, cal tenir en compte que en 
el moment en què es compleixi la condemna, la persona 
peticionària quedarà en situació irregular, ja que només 
tenia permís de residència temporal, el qual, òbviament, 
ja s’ha exhaurit. D’altra banda, a l’efecte de tornar a 
demanar la residència, el problema sorgeix quan la 
legislació sobre estrangeria exigeix que no es tinguin 
antecedents penals, cosa que no succeeix en aquest cas 
perquè els antecedents no es poden cancel·lar fins que 
no passin cinc anys des del compliment de la condem-
na. Al mateix temps, en la mesura que la persona peti-
cionària es trobarà en situació irregular, pot ser objecte 
d’expulsió sense possibilitats de tenir accés a una nova 
residència d’acord amb el que s’acaba de dir.

Cal tenir en compte que la legislació d’estrangeria per-
met la regularització de residència en casos especials, 
com ho són el casos en què es donen raons d’arrela-
ment, de protecció internacional, humanitàries o d’in-
terès públic o seguretat nacional. Tanmateix, tal com 
la llei regula aquests supòsits, és molt difícil que cap 
d’ells sigui aplicable a aquest cas. Restaria només la 
causa d’interès públic, que és indeterminada, però que 
tampoc sembla fàcil d’aplicar, ja que les raons que es 
podrien argumentar ho serien més aviat en atenció a la 
situació particular de peticions.

b) Amb relació a la revisió de les sentències, cal re-
cordar que ja es va intentar i que va ser denegada pel 
Tribunal Suprem. Aquesta denegació es va produir per-
què no va considerar aplicable al cas la causa establerta 
per l’article 954.4 de la Llei d’enjudiciament criminal, 
ja que la jurisprudència en fa una interpretació molt 
estricta en el sentit que els nous fets dels quals es té co-
neixement han de posar en evidència la innocència del 
condemnat, evidència que no es produeix quan només 
concorren indicis a favor d’aquesta innocència per molt 
rellevants que siguin.

Aquesta doctrina pot semblar molt restrictiva, però cal 
tenir en compte que el recurs de revisió és un recurs 
extraordinari i que el principi de seguretat jurídica juga 
a favor del manteniment de les sentències judicials fer-
mes.

Actuació: 

Tramesa al Departament de Justícia amb sol·licitud 
d’informe.

Resposta final: 

S’aprova la Recomanació 5/VIII de la Comissió de Peti-
cions, perquè es modifiqui la regulació sobre l’error ju-
dicial: «La Comissió de Peticions recomana al Congrés 
dels Diputats i al Senat que es modifiquin els supòsits i 
les conseqüències processals i econòmiques del recurs 
de revisió, sia per mitjà de la reforma de l’article 954 
de la Llei d’enjudiciament criminal, sia dictant una llei 
integral sobre l’error judicial».
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Resum i consideracions: 

El col·lectiu que representa la persona peticionària con-
sidera que no s’està aplicant correctament la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, pel que fa 
a l’elaboració dels plans individuals d’atenció (PIA). 
Segons ells, el procediment que se segueix no ofereix 
tots els serveis i prestacions amb relació al grau i nivell 
de dependència de la persona afectada i denuncien que 
tampoc s’està produint correctament la necessària co-
operació amb els afectats. També manifesten que l’Ad-
ministració no està complint en aquest cas els terminis 
que estableix la legislació per a resoldre els procedi-
ments administratius.

El col·lectiu que representa la persona peticionària con-
creta la seva petició amb la demanda que s’estableixi 
un mecanisme de garantia i control que garanteixi que 
el procediment de l’elaboració dels plans individuals 
d’atenció es fa d’acord amb la Llei de l’Estat 39/2006, 
i també demanen que es constitueixi una comissió d’in-
vestigació sobre l’aplicació d’aquesta llei.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
l’escrit perquè la matèria és objecte d’un procediment 
administratiu, la qual cosa impedeix que pugui ser 
tramitada com una petició d’acord amb el que deter-
minen l’article 8 de la Llei orgànica 4/2001, del 12 de 
novembre, reguladora del dret de petició, i l’article 4.1 
del text refós de les Normes internes de funcionament 
de la Comissió de Peticions. En el mateix sentit, també 
acorda informar la persona peticionària que la creació 
d’una comissió d’investigació no pot ser l’objecte d’una 
petició, ja que només pot ser creada per iniciativa dels 
òrgans parlamentaris que determina l’article 58 del Re-
glament del Parlament de Catalunya. Tot això sens per-
judici del dret que tenen els peticionaris a presentar una 
queixa, si ho consideren convenient, davant el Síndic de 
Greuges amb relació a l’actuació de l’Administració.

Resposta final: 

Comunicació dels acords a la persona peticionària.

22. Escrit relatiu a unes declaracions públiques

Persona peticionària: J. A. S.

Registre d’entrada núm.: 26154

Data: 19.05.2008

Tram.: 125-00084/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres matèries

Resum i consideracions: 

L’escrit presentat no formula cap petició i es limita a 
fer una crítica d’unes declaracions que va fer M. F. amb 
relació al president de la Generalitat.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
l’escrit d’acord amb el que estableix l’article 13.1.a del 

i que insti els municipis de Catalunya a adherir-s’hi. 
Aquesta proposta es tramet als grups parlamentaris 
d’acord amb el que estableix l’article 60.3.b del Re-
glament del Parlament perquè promoguin la iniciativa 
parlamentària que creguin convenient.

Resposta final: 

Comunicació dels acords a les persones peticionàries.

20. Escrit relatiu a una sol·licitud de compareixença 

Persona peticionària: F. C. S., president del Consorci 
Alba-Ter

Registre d’entrada núm.: 26042

Data: 15.05.2008

Tram.: 125-00082/08

Procedència: Manlleu (Osona)

Matèria: altres matèries

Resum i consideracions: 

L’escrit exposa la preocupació del Consorci Alba-Ter, 
de les administracions locals de la conca del riu Ter i 
dels ciutadans que representen per la davallada del cabal 
del Ter, tenint en compte la llei del 1959 que regula els 
excedents d’aigua de la conca del Ter i el transvasament 
a la conca del riu Llobregat. En opinió de la persona 
peticionària aquest transvasament suposa una servitud 
que és incompatible amb les directives comunitàries i 
produeix una greu afectació a la conca del riu Ter. Per 
aquesta raó demana tenir una compareixença davant de 
l’òrgan parlamentari corresponent i manifesta que, tot 
i que el 13 de febrer de 2008 van rebre un escrit de la 
presidenta de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge 
comunicant-los que des d’aquesta comissió se’n promou-
ria la compareixença, encara no se’ls ha convocat.

Actuació: 

S’acorda fer avinent a la persona peticionària que la 
compareixença davant la Comissió de Medi Ambient 
i Habitatge que reclama ja es va dur a terme el 28 de 
maig de 2008, amb la qual cosa s’entén que s’ha acom-
plert l’objectiu de la petició.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord la persona peticionària.

21. Escrit relatiu a l’aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, de promoció de l’autonomia personal i aten
ció a les persones en situació de dependència

Persona peticionària: A. M., president del col·lectiu 
Papàs de l’Àlex

Registre d’entrada núm.: 26152 i 27163

Data: 19.05.2008 i 05.06.2008

Tram.: 125-00083/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials
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la persona peticionària que la legislació en matèria de 
propietat horitzontal permet que el marc jurídic de les 
resolucions de comunitat pugui ser desplegat per inici-
ativa dels propietaris mitjançant l’elaboració de normes 
pròpies com són els estatuts i els reglaments de règim 
intern.

Resposta final: 

Comunicació dels acords a la persona peticionària.

24. Escrit relatiu a una sol·licitud de pensió

Persona peticionària: J. J. M. B.

Registre d’entrada núm.: 26623

Data: 23.05.2008

Tram.: 125-00086/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

La persona que presenta l’escrit és un intern del Centre 
Penitenciari Brians 2, el qual hi fa una crònica dels 
esdeveniments que ha patit des que va arribar a Espa-
nya. Exposa que va començar a treballar sense tenir els 
papers en regla i que va patir un accident laboral que li 
va causar una lesió de gravetat. Al quedar-se sense in-
gressos econòmics, va contactar amb dos advocats per a 
plantejar la denúncia i demanda contra l’empresari que 
l’havia contractat, però les gestions d’aquests advocats 
no han estat positives i té dubtes sobre la seva honeste-
dat. També posa en relleu que la lesió produïda va tenir 
complicacions que li han provocat seqüeles. Finalment, 
concreta la petició demanant la col·laboració per a po-
der aconseguir una pensió o ajuda econòmica.

Tot i manifestar la seva condició d’intern, la petició 
no explica les causes d’aquest internament, ni tampoc 
fa menció a cap qüestió que afecti el seu règim peni-
tenciari. També succeeix una cosa similar pel que fa a 
l’actuació dels advocats, amb relació als quals tampoc 
demana cap actuació. La petició se centra, per tant, a 
demanar la intervenció del Parlament per aconseguir 
una pensió.

Tot i que la persona peticionària té les necessitats bàsi-
ques cobertes per la seva condició d’interna, cal suposar 
que la seva demanda es planteja de cara al futur per 
quan quedi en llibertat.

Pel que fa a la seva petició en concret, cal dir que no és 
competència del Parlament intercedir en interès per-
sonal amb relació a l’atorgament d’una prestació so-
cial. En canvi, la persona interessada ho pot demanar 
directament presentant una sol·licitud al departament 
competent.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
l’escrit ja que l’objecte (l’obtenció d’una pensió o ajuda 
econòmica) no és competència del Parlament. En tot 
cas, la persona interessada hauria de fer-ne la sol·licitud, 

text refós de les Normes internes de funcionament de la 
Comissió de Peticions perquè considera que no formula 
cap petició concreta i que el contingut es circumscriu a 
formular i transmetre opinions personals.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

23. Escrit relatiu a un conflicte en una comunitat 
de veïns

Persona peticionària: M. M. S.

Registre d’entrada núm.: 26362

Data: 21.05.2008

Tram.: 125-00085/08

Procedència: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

L’escrit exposa un conjunt de problemes produïts en 
una comunitat de veïns dividida en propietat horitzon-
tal, que fan referència a la realització d’obres i a les 
dificultats de relació entre un veí afectat (la persona 
peticionària) i el president de la comunitat. A parer 
de la persona peticionària el problema s’agreuja per la 
manca de concreció de la Llei de propietat horitzontal 
amb relació a la manera de procedir per a la realització 
d’obres de conservació de l’immoble. Finalment, dema-
na que es reconegui el dret a reclamar legalment que la 
realització de les obres es faci correctament.

L’escrit presentat és molt confús, ja que barreja dife-
rents problemes originats en el si de la comunitat de 
propietaris i també fa palesa una relació tensa entre 
la persona peticionària i el president de la comunitat. 
D’altra banda, és evident que la naturalesa dels proble-
mes exposats en la petició és personal i que s’originen 
dins un marc on la defensa dels drets s’ha de fer per 
via judicial invocant, si escau, la legislació de propietat 
horitzontal. Tot i que és cert que en la petició es planteja 
el problema d’una possible insuficiència de la Llei de 
propietat horitzontal per a garantir els drets dels pro-
pietaris, sembla que en aquest cas el problema deriva 
més d’una forma d’aplicació de la llei, que no pas de 
la norma en si mateixa. Cal tenir en compte, en aquest 
sentit, que el marc jurídic regulador de les relacions de 
comunitat pot ser desplegat pels propietaris per mitjà 
de normes internes com són els estatuts i altres regla-
ments. Per tant, es pot considerar normal que la llei 
reguli d’una forma general la matèria, ja que ha volgut 
deixar un espai per a un desenvolupament adaptat a les 
comunitats en funció de les seves característiques.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
l’escrit d’acord amb el que estableix l’article 13.1.a del 
text refós de les Normes internes de funcionament de 
la Comissió de Peticions perquè considera que no es 
pot tramitar com una petició en la mesura que té com 
a objecte un conflicte que s’ha de resoldre, si escau, 
per mitjà d’un procediment judicial. També informa 
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26. Escrit relatiu a l’adopció de mesures compensatò
ries per als ciutadans espanyols exresidents a l’antiga 
colònia de Guinea Equatorial

Persona i entitat peticionàries: F. C. P., en nom seu i 
en representació de l’Associació d’Antics Residents a 
Guinea Equatorial

Registre d’entrada núm.: 26910 

Data: 02.06.2008

Tram.: 125-00088/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

La persona peticionària, que actua en nom seu i en re-
presentació de l’Associació d’Antics Residents a Gui-
nea Equatorial, demana la intervenció a la Comissió 
de Peticions o informar-la sobre el procés d’adopció 
de mesures compensatòries a ciutadans espanyols 
exresidents a l’antiga província de Guinea Equatorial. 
Adjunta documentació de diverses actuacions dutes a 
terme a les Corts Generals, especialment de l’aprovació 
pel Senat d’una proposició de llei al respecte, tramesa 
posteriorment al Congrés de Diputats.

Amb relació a la qüestió plantejada per la petició, cal te-
nir en compte com a antecedent que la Comissió d’Afers 
Exteriors del Senat va aprovar, a iniciativa del Grup 
Parlamentari Català (CiU), una proposició no de llei 
sobre mesures compensatòries indicades. També consta 
que el Senat va aprovar una proposició de llei sobre 
mesures compensatòries, que no va tenir la unanimitat 
de tots els grups representats a la Cambra, la qual va ser 
tramesa al Congrés dels Diputats per a tramitar-la. Tan-
mateix, aquesta tramitació va caducar per la finalització 
del mandat parlamentari. Del context de la petició no es 
dedueix, però, que els peticionaris tinguin consciència 
d’aquesta caducitat, sinó que consideren que és un tema 
encara obert i pendent de decisió.

Cal tenir present, en tot cas, que es tracta d’un proce-
diment que s’ha substanciat davant les Corts Generals 
i que la iniciativa aprovada pel Senat s’ha de considerar 
decaiguda d’acord amb el que s’ha exposat.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda informar la persona 
peticionària que la iniciativa legislativa realitzada da-
vant les Corts Generals va caducar al finalitzar l’anteri-
or legislatura. Al mateix temps, com que es tracta d’un 
tema de competència estatal, suggereix als peticionaris 
que s’adrecin a la Comissió de Peticions del Congrés 
dels Diputats.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

27. Escrit relatiu a unes declaracions del síndic de 
greuges en seu parlamentària

Persona peticionària: M. B. A.

Registre d’entrada núm.: 27436

si escau, mitjançant l’inici d’un procediment adminis-
tratiu davant l’administració competent.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions comunica l’acord a la persona 
peticionària i l’informa que pot adreçar-se al Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania per a obtenir informa-
ció i tramitar, si escau, la sol·licitud corresponent.

25. Escrit relatiu a la pràctica del surf d’estel

Persona peticionària: C. G. I.

Registre d’entrada núm.: 26639

Data: 26.05.2008

Tram.: 125-00087/08

Procedència: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)

Matèria: cultura i esport

Resum i consideracions: 

La persona peticionària exposa la problemàtica que 
pateixen els practicants de surf d’estel (esport nàutic 
conegut també amb el nom de kitesurfing), deguda, se-
gons manifesta la persona peticionària, a l’existència 
d’una prohibició de practicar-lo durant els mesos d’estiu 
a tota la costa catalana. Per tant, demana que s’establei-
xi una regulació per a la pràctica d’aquest esport i que 
es delimitin zones de navegació amb les condicions de 
seguretat adequades per als practicants i per als altres 
usuaris de les platges.

La petició posa en relleu l’existència d’un dèficit de re-
gulació d’aquest esport que sembla haver portat l’Ad-
ministració a prohibir-lo.

Actuacions: 

– Es tramet la petició als departaments de la Vicepresi-
dència, Política Territorial i Obres Públiques i de Medi 
Ambient i Habitatge perquè informin sobre el contingut 
de la petició d’acord amb l’article 60.3.c del Reglament 
del Parlament, i de manera especial sobre l’existència 
d’una regulació de la pràctica del surf d’estel i dels lí-
mits a què està sotmesa.

– Atès el contingut no coincident dels informes emesos 
pels departaments de la Vicepresidència i de Política 
Territorial i Obres Públiques amb relació a l’objecte de 
la petició, es demana l’ampliació de la informació als 
mateixos departaments fent remissió a cada un d’ells 
de l’informe emès per l’altre departament.

Resposta final: 

Es tramet a la persona peticionària còpia de l’informe 
emès pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques amb relació a la petició formulada, en el qual 
s’exposen les condicions i els límits per a la pràctica del 
surf d’estel i s’especifiquen les autoritats competents per 
a regular aquesta modalitat esportiva.
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el síndic de greuges exerceix les seves funcions amb 
autonomia i segons el seu criteri (article 9 de la Llei 
24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges).

Per aquestes raons, la petició no pot ser assumida per-
què no es tractar de cap problema derivat de l’actuació 
del Parlament, ja que no és aquest qui va fer la declara-
ció, i tampoc no pot rectificar les manifestacions d’una 
altra institució, com ho és el síndic de greuges, tot i que 
les hagi fet en seu parlamentària.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit l’es-
crit perquè el contingut afecta una persona concreta que 
no n’és la peticionària. A més a més, la petició no pot ser 
assumida perquè no es tracta de cap problema derivat de 
l’actuació del Parlament, ja que no és aquest qui va fer la 
declaració, i tampoc no pot rectificar el Diari de Sessions 
del Parlament de Catalunya ni les manifestacions de cap 
altra institució, com ho és el Síndic de Greuges.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

28. Escrit relatiu a la circulació de bicicletes al tram 
Sant Fruitós de Bages  Sallent de la carretera C16

Persona peticionària: I. S. M.

Registre d’entrada núm.: 27435

Data: 11.06.2008

Tram.: 125-00090/08

Procedència: Manresa (Bages)

Matèria: infraestructures, transports i trànsit

Resum i consideracions 

La petició demana una solució que permeti que els 
ciclistes puguin recuperar la ruta que tradicionalment 
havien pogut fer entre les localitats de Sant Fruitós 
de Bages i Sallent, la qual s’ha vist perjudicada per la 
construcció de l’autovia C-16 i la consegüent prohibició 
de circulació de bicicletes en aquest tram.

Segons la persona peticionària (expresident de la Penya 
Ciclista Bonavista de Manresa), aquesta prohibició ha 
trencat els circuits que els cicloturistes de la zona feien 
sovint, impedeix també l’ús de la bicicleta en el tram 
indicat i obliga a fer una volta de gairebé vint quilò-
metres.

La persona peticionària explica també que ha formu-
lat diverses queixes sobre aquest tema, entre elles a la 
Federació Catalana de Ciclisme, a la Direcció General 
de Carreteres de la Generalitat i al Síndic de Greuges, 
sense èxit.

Actuació: 

– S’acorda trametre a la persona peticionària còpia de 
l’informe emès pel Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques amb relació a la petició formulada.

– S’aprova la Recomanació 2/VIII de la Comissió de 
Peticions, perquè el Departament de Política Territorial 

Data: 11.06.2008

Tram.: 125-00089/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres matèries

Resum i consideracions: 

La petició demana un desmentiment públic de les decla-
racions fetes en seu parlamentària pel síndic de greuges 
(Diari de Sessions del Parlament de Catalunya núm. 
52, del 2 de juny de 2000), amb relació als antecedents 
penals d’A. M.

Segons l’escrit de petició, la rectificació es demana per 
haver manifestat el síndic en la seva compareixença 
parlamentària que A. M. era a la presó per uns fets 
dels quals sembla que potser no seria el responsable, 
però que malgrat això «havia comès molts delictes». 
Tot i així, en les sentències dictades contra ell s’indica 
explícitament que no tenia antecedents penals.

Cal posar en relleu que la demanda de rectificació té, 
com explica la mateixa petició, uns llargs antecedents 
que es remunten al plantejament de la demanda, en 
primera instància, davant la mateixa institució del Sín-
dic de Greuges i després a la Comissió del Síndic de 
Greuges i a la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana on es van presentar el 2007.

El síndic de greuges va contestar a la persona peticio-
nària, en data 4 de juliol de 2007, que no podia atendre 
la petició i segons indica la persona peticionària no hi 
ha hagut cap pronunciament de les comissions.

La petició planteja un primer problema que deriva del 
fet que la persona peticionària no és la persona interes-
sada (que va morir l’any 2000) ni tampoc un familiar. 
La persona peticionària és conscient d’aquest problema 
i dóna com a argument de viabilitat de la petició el fet 
que la família és molt humil, que mai no ha tingut ni 
temps ni mitjans per a defensar el seu honor i que el 
cas requereix prou sensibilitat per a donar una resposta 
efectiva sense més dilacions.

Ara bé, l’admissió a tràmit de la petició té en aquest 
punt un obstacle important de legitimació en la mesura 
que el contingut de l’escrit afecta una persona concreta 
que no és la peticionària. Si es tractés d’una petició 
d’interès col·lectiu això no seria cap problema, però és 
obvi que aquest no és el cas.

A part d’aquesta causa d’inadmissibilitat, la petició 
planteja també altres problemes de fons en la mesura 
que demana una rectificació d’unes declaracions que 
consten en una publicació oficial del Parlament formu-
lades per l’aleshores síndic de greuges.

Amb relació a això cal dir que, segons l’article 97.2 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, el Diari de Ses-
sions del Parlament de Catalunya és un instrument que 
reprodueix «fidelment» les intervencions, és a dir, que 
actua com a element de publicitat objectiva del que s’ha 
dit en seu parlamentària independentment de la veracitat 
o dels possibles errors d’apreciació que els intervinents 
hagin pogut tenir amb relació als fets relatats en les se-
ves intervencions. D’altra banda, també cal recordar que 
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La petició denuncia de forma molt succinta i sense ex-
plicitar arguments el resultat injust, que a parer de la 
persona peticionària es produeix, en l’impost del patri-
moni amb relació a les indemnitzacions per expropiació 
forçosa de l’habitatge habitual.

Sobre la base d’aquesta apreciació, es demana una modi-
ficació legislativa de l’impost que estableixi com exemp-
ció fiscal el supòsit indicat, que segons la persona petici-
onària seria coherent amb les disposicions que eximeixen 
de gravamen fiscal els actes d’expropiació forçosa.

Actuació: 

Tramesa al Departament d’Economia i Finances amb 
sol·licitud d’informe.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions tramet a la persona peticio-
nària còpia de l’informe emès pel Departament d’Eco-
nomia i Finances amb relació a la petició formulada, i 
li fa saber que d’aquest informe es desprèn la imminent 
adopció de normes legislatives que han de tenir com a 
efecte pràctic la supressió de l’impost.

31. Escrit relatiu al cànon de l’aigua

Persona peticionària: M. O. F.

Registre d’entrada núm.: 27976

Data: 120.06.2008

Tram.: 125-00093/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: tributària

Resum i consideracions: 

La petició demana una modificació de la legislació que 
regula el cànon de l’aigua per a modificar el criteri de 
facturació mínima, que es considera injust perquè hi 
ha moltes llars (sobretot aquelles on només hi viu una 
persona) que consumeixen per sota del mínim.

La persona peticionària acompanya el seu escrit amb 
una factura de l’aigua (primer trimestre del 2008) on 
s’observa que una part de l’import es factura en funció 
del consum real, mentre que la part corresponent al 
cànon de l’aigua s’aplica a partir d’un volum mínim de 
18 m3 i en canvi el consum real no ha estat superior 
a 4 m3.

Actuació: 

Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
i a l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona amb sol·licitud d’informe.

Resposta final: 

Es tramet la informació a la persona peticionària.

32. Escrit relatiu a les compensacions i les mesures 
de protecció per hospitalització de familiars

Persona peticionària: M. I.

i Obres Públiques tingui en compte els itineraris ciclis-
tes en les modificacions de la xarxa viària: «La Comis-
sió de Peticions recomana al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques que tingui en compte, en 
la construcció de carreteres i en les modificacions de 
la xarxa viària que es projectin, els itineraris ciclis-
tes existents, amb la finalitat de preveure les solucions 
adequades per a mantenir-los o, si escau, els itineraris 
alternatius corresponents.»

Resposta final: 

Es tramet la informació a la persona peticionària.

29. Escrit relatiu a l’horari d’estudis del Conservatori 
Professional de Dansa de l’Institut del Teatre

Persona peticionària: J. S. F.

Registre d’entrada núm.: 26562

Data: 23.05.2008

Tram.: 125-00091/08

Procedència: Mollet del Vallès (Vallès Oriental)

Matèria: cultura i esport

Resum i consideracions: 

La petició formula una queixa amb relació a la manca 
d’informació sobre els horaris per al curs següent del 
tercer cicle de dansa (Institut del Teatre - Conservatori 
de Dansa).

De manera preventiva i davant la manca d’aquesta infor-
mació, l’escrit demana que es mantingui l’horari del matí 
i exposa diversos arguments a favor d’aquesta opció.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
l’escrit perquè entén que es tracta d’una qüestió que 
afecta l’organització d’un servei públic, competència 
de l’Administració, la qual cosa impedeix que pugui 
ser tramitada com una petició, d’acord amb el que de-
terminen l’article 8 de la Llei orgànica 4/2001, del 12 
de novembre, reguladora del dret de petició, i l’article 
4.1 del text refós de les Normes de funcionament de la 
Comissió de Peticions.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

30. Escrit relatiu a l’exempció de l’impost sobre el 
patrimoni

Persona peticionària: S. I. P.

Registre d’entrada núm.: 27951

Data: 19.06.2008

Tram.: 125-00092/08

Procedència: Oix (Garrotxa)

Matèria: tributària

Resum i consideracions: 
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prengui en consideració la problemàtica que exposa 
la petició amb relació a les persones que han de tenir 
cura de familiars que requereixen una hospitalització 
de llarga durada.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

33. Escrit relatiu a les dades personals que consten 
en el cens electoral per a l’elecció de representants 
dels funcionaris

Persona peticionària: T. R. S.

Registre d’entrada núm.: 29418

Data: 03.07.2008

Tram.: 125-00095/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès).

Matèria: Funció pública

Resum i consideracions: 

La petició demana que es modifiqui l’article 14 del 
Reial Decret 1846/1994, del 9 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’eleccions als òrgans de repre-
sentació del personal funcionari i el Model 5.2 que està 
utilitzant el Departament de Treball per a la confecció 
del cens electoral per a les eleccions de representants, 
perquè considera que les dades personals que s’han de 
fer constar en el cens vulneren l’àmbit de reserva que 
reconeix la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal i el Reial 
Decret 1720/2007 que la desplega.

La dada la publicitat de la qual es qüestiona és el do-
cument nacional d’identitat (DNI), ja que, segons la 
persona peticionària, que esmenta a aquest efecte una 
resolució de l’Agència Espanyola de Protecció de Da-
des, el DNI per si sol no s’ha de considerar una dada 
de caràcter personal, però sí que ho és quan s’adscriu 
a la persona titular d’aquest document, com s’escau, en 
la confecció del cens, en el qual ha de constar el DNI, 
nom i cognoms, la data de naixement i el sexe.

La petició planteja una possible incompatibilitat entre la 
legislació de protecció de dades, especialment a partir 
de l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007 que 
desplega la Llei orgànica 15/1999 i les normes que re-
gulen l’elaboració del cens de funcionaris als efectes 
de l’elecció de representants. El problema se centra-
ria en l’exigència de publicar el DNI associat a nom i 
cognoms.

Actuació: 

Tramesa als departaments de Governació i Adminis-
tracions Públiques i al de Treball amb sol·licitud d’in-
forme.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions tramet a la persona petici-
onària els informes dels Departaments de Treball i 
de Governació i Administracions Públiques i el Dic-
tamen de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, 

Registre d’entrada núm.: 28230

Data: 27.06.2008

Tram.: 125-00094/08

Procedència: Tàrrega (Urgell)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

La persona peticionària és la mare d’un nen que pateix 
una malaltia oncològica i que s’ha de traslladar sovint 
de Tàrrega a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barce-
lona per a seguir el tractament de la malaltia.

Aquesta situació genera unes càrregues econòmiques i 
personals dels familiars, per raó de l’acompanyament i 
l’estada a Barcelona, que obliga la família a unes des-
peses extraordinàries de manteniment i d’allotjament. 
També genera problemes amb relació a l’estabilitat del 
treball.

La petició considera que es donen en aquest cas simili-
tuds amb supòsits que actualment poden tenir algun ti-
pus de compensació per raó de les cobertures que dóna 
la legislació sobre autonomia personal i dependència, 
però que en canvi no existeixen per compensar el cas 
que s’exposa a la petició i que no només afecta a la 
persona peticionària sinó a nombroses famílies que es 
troben en situacions similars.

D’acord amb aquests antecedents, la petició vol donar 
a conèixer la gravetat d’aquest problema i demana que 
s’estudiï l’elaboració d’una norma que doni cobertura 
econòmica i garanties per al lloc de treball per a les 
persones que tenen fills o pares amb malalties de llar-
ga durada i que han de dedicar part del seu temps a 
tenir-ne cura.

Actuació: 

– S’aprova la Resolució 516/VIII, sobre les compen-
sacions i les mesures de protecció per l’hospitalitza-
ció de familiars: «El Parlament de Catalunya insta 
el Govern a: 

1. Impulsar, en el marc de la Comissió de Convenis Col-
lectius creada en el si del Consell de Relacions Labo-
rals, les actuacions necessàries perquè els convenis col-
lectius estableixin mesures específiques de conciliació 
de la vida familiar i laboral per als supòsits d’atenció 
mèdica de llarga durada als familiars més propers i, 
singularment, amb relació als menors que requereixen 
hospitalització.

2. Considerar d’una manera especial i preferent, en un 
termini de sis mesos, el supòsit d’hospitalització de llar-
ga durada dels menors en el marc de les mesures d’ajut 
i de suport per l’estada i la manutenció dels familiars 
acompanyants dels malalts hospitalitzats de la Instruc-
ció del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 
l’any 1981, que està en procés d’actualització.»

– S’acorda trametre la petició i la documentació relativa 
a l’expedient a la Comissió del Pacte de Toledo i a la 
comissió legislativa competent en matèria de treball 
del Congrés dels Diputats, perquè valorin la possibili-
tat d’impulsar una reforma de la legislació laboral que 
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mes es desprèn que els fets que exposa a la petició són 
objecte d’un procediment administratiu en aplicació de 
la legislació audiovisual i queden, per tant, exclosos del 
dret de petició d’acord amb el que estableixen l’article 
8 de la Llei orgànica 4/2001, del 12 de novembre, regu-
ladora del dret de petició, i l’article 4 del text refós de 
les Normes internes de funcionament de la Comissió 
de Peticions. Tot això sens perjudici de la possibilitat 
que l’emissora de ràdio a què es refereix la petició es 
pugui encabir en l’anomenat «tercer sector» reservat 
a les entitats sense ànim de lucre quan es desplegui 
el que estableix l’article 70 de la Llei 22/2005, del 29 
de desembre, de la comunicació audiovisual de Ca-
talunya.

35. Escrit relatiu a sol·licituds de millora del sistema 
sanitari

Persona peticionària: C. F. L., Defensor del Pacient

Registre d’entrada núm.: 31330

Data: 23.7.2008

Tram.: 125-00097/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials.

Resum i consideracions: 

La petició demana l’adopció de diverses normes en l’àm-
bit sanitari i jurídic amb l’objectiu de reforçar els drets 
de les persones en l’àmbit de l’assistència sanitària. La 
presenta l’associació Defensor del Pacient, que és una 
entitat especialment activa en la reivindicació de mesu-
res per a les persones que reben assistència sanitària.

Pel que fa al contingut de la petició, cal destacar que 
es concreta en un llistat ampli de mesures a adoptar en 
l’àmbit legislatiu i administratiu, però sense fer consi-
deracions explicatives. Per la naturalesa de les normes 
proposades, aquestes afectarien l’àmbit sanitari pròpi-
ament dit i aspectes judicials. Cal destacar també que 
algunes de les mesures comportarien probablement la 
modificació de lleis estatals.

Actuació: 

Tramesa de l’escrit als portaveus dels grups parlamen-
taris i als departaments de Salut i de Justícia amb sol-
licitud d’informe.

Resposta final: 

Tramesa a la persona peticionària dels informes emesos 
pels departaments de Justícia i de Salut amb relació a 
la petició formulada. Així mateix, es tramet la petició i 
els informes als grups parlamentaris d’acord amb el que 
estableix l’article 60.3.b del Reglament del Parlament.

36. Escrit relatiu al desplaçament de persones amb 
mobilitat reduïda

Persona peticionària: G. S. V.

Registre d’entrada núm.: 31938

emesos amb relació a la petició formulada, i l’informa 
que, d’acord amb el contingut d’aquesta documenta-
ció, aquests departaments han disposat iniciar abans 
de finalitzar l’any 2008 les gestions oportunes per a 
consensuar el format del cens de les eleccions sindicals 
que s’han d’exposar públicament, a fi d’ajustar-lo als 
requeriments de la legislació sobre protecció de dades 
de caràcter personal.

34. Escrit relatiu al tancament d’una emissora de 
ràdio

Persona peticionària: M. F. R. (Radio Unión Catalu-
nya)

Registre d’entrada núm.: 30757

Data: 15.07.2008

Tram.: 125-00096/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: cultura i esport

Resum i consideracions: 

La petició posa en coneixement de la Comissió de Pe-
ticions la situació de tancament de l’emissora de FM 
Radio Unión Catalunya, degut a la retirada de la fre-
qüència que se li ha aplicat. Demana a la Comissió que 
intervingui per a poder reprendre les emissions.

Amb relació a aquest tema és important saber que el 
president de l’Assemblea d’Extremadura es va interes-
sar pel problema mitjançant una carta adreçada al pre-
sident del Parlament, el qual va demanar informació 
al conseller de Cultura i al president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya.

Per aquesta raó i per a evitar duplicitats de tramitació, la 
Comissió podria admetre a tràmit la petició i demanar 
a la Presidència del Parlament que se li trametin els in-
formes sol·licitats als efectes de continuar la tramitació 
de la petició.

Tanmateix, de l’informe que ja ha tramès el Departament 
de Cultura es desprèn que el tancament de l’emissora 
s’ha produït dins el marc d’un procediment administra-
tiu derivat de les interferències que produïa l’emissora, 
la qual no té llicència per a emetre. Per aquesta raó va 
ser requerida per la Direcció General de Comunicació i 
Serveis de Difusió Audiovisuals perquè cessés en l’acti-
vitat i es va incoar un procediment sancionador.

Actuació: 

Es sol·licita al president del Parlament la tramesa dels 
informes sol·licitats al Departament de Cultura i al 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al 
problema que es planteja, com a tràmit previ a la valo-
ració i resposta de la petició.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre a la persona 
peticionària els informes elaborats pel Consell Audio-
visual de Catalunya i pel Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació amb relació a la petició pre-
sentada i l’informa que del contingut d’aquests infor-
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d’acord amb el que estableix la legislació de la funció 
pública. D’altra banda, pel to i el contingut de la petició 
es pot deduir que la seva finalitat també és formular una 
crítica amb relació a l’actuació del Departament.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició, d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 
4/2001, del 12 de novembre, reguladora del dret de pe-
tició, i l’article 4 del text refós de les Normes internes 
de funcionament de la Comissió de Peticions, perquè 
l’objecte de la petició es refereix a una qüestió que és 
competència del Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania i del Govern.

Resposta final: 

Comunicació de l’acorda la persona peticionària.

38. Escrit relatiu al límit d’edat per a accedir als cos
sos de bombers

Persona peticionària: T. B. C.

Registre d’entrada núm.: 32106

Data: 04.09.2008

Tram.: 125-00100/08

Procedència: Santa Maria de Merlès (Berguedà)

Matèria: funció pública

Resum i consideracions: 

La petició demana la modificació de la Llei 5/1994, 
del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i 
extinció d’incendis i de salvaments a Catalunya, amb 
relació al límit d’edat que estableix per a poder accedir 
a l’escala bàsica del Cos de Bombers.

La petició fa una anàlisi crítica del règim actualment 
vigent que situa en els trenta-cinc anys l’edat màxima 
per a accedir al Cos, i considera que aquest límit és 
massa baix i pot ser discriminatori. En aquest sentit, fa 
avinents altres legislacions que estableixen límits més 
alts i diversos principis de dret intern i comunitari que 
justificarien modificar el règim actual i ampliar el límit 
d’edat màxima.

Es tramita conjuntament amb la petició 125-
00104/08.

Actuació: 

– Tramesa al Departament d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació amb sol·licitud d’informe.

– Aprovació de la Resolució 470/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre l’eliminació del límit d’edat per 
a accedir als cossos de bombers i de policia, amb el 
text següent: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Presentar, abans que finalitzi el proper període de 
sessions, un projecte de llei que modifiqui la Llei 5/1994, 
del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i 
extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, per 

Data: 01.09.2008

Tram.: 125-00098/08

Procedència: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

La petició demana la modificació del Decret 97/2002, 
del 5 de març, sobre la targeta d’estacionament per a 
persones amb disminució i altres mesures dirigides a 
facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat 
reduïda, amb la finalitat que la reserva de les places 
quedin lliures del pagament d’una taxa.

L’article 5.d d’aquest Decret estableix que els ens locals 
han de possibilitar la reserva de places d’aparcament 
amb la sol·licitud prèvia de les persones amb mobilitat 
reduïda. Segons la persona peticionària, els ens locals 
apliquen aquesta norma de manera desigual, ja que 
alguns municipis fan pagar una taxa per a la reserva 
que suposa una càrrega que els beneficiaris del dret no 
haurien de suportar en aquest cas.

Actuació: 

Tramesa al Departament d’Acció Social i Ciutadania 
amb sol·licitud d’informe.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions tramet a la persona peticionà-
ria de l’informe emès pel Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, i li fa saber que d’aquest informe es desprèn 
que les qüestions plantejades en la petició són objecte 
d’estudi per part d’un grup de treball del departament 
a l’efecte d’una futura modificació del marc normatiu 
que regula les condicions d’accessibilitat i la promoció 
de la igualtat d’oportunitats de les persones amb disca-
pacitat. També tramet als grups parlamentaris la petició 
i l’informe d’acord amb el que estableix l’article 60.3.b 
del Reglament del Parlament.

37. Escrit relatiu a una sol·licitud de cessament de 
càrrecs

Persona peticionària: A. M. S., col·lectiu Papàs de 
l’Àlex

Registre d’entrada núm.: 32416

Data: 16.09.2008

Tram.: 125-00099/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres matèries

Resum i consideracions: 

La petició demana el cessament dels càrrecs de confi-
ança del Departament d’Acció Social i Ciutadania, com 
a mesura per a reduir despeses en moments de crisi i 
disposar de més recursos per a destinar-los a prestaci-
ons competència del Departament.

La petició té com a objecte una actuació que es compe-
tència del Departament o del Govern ja que es refereix a 
la designació de càrrecs de confiança de l’Administració 
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Data: 01.09.2008

Tram.: 125-00102/08

Procedència: C. P. Brians 2

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

La petició demana el suport de la Comissió de Petici-
ons a la sol·licitud d’indult que ha presentat l’interessat, 
ingressat al Centre Penitenciari Brians 2, al Ministeri 
de Justícia.

Les peticions d’indult es regeixen per la Llei de 18 de 
juny de 1870. D’acord amb els articles 19 i 20 d’aquesta 
llei, poden demanar l’indult els penats, els seus parents 
o qualsevol altra persona en el seu nom. També ho pot 
proposar el tribunal sentenciador, el fiscal o el Tribunal 
Suprem. La tramitació de l’indult correspon al Govern 
per mitjà del Ministeri de Justícia i la concessió corres-
pon al Rei d’acord amb la Constitució.

Aquest marc legal no impossibilita que una institució 
com el Parlament pugui donar suport a una petició d’in-
dult si així ho considera convenient. Tanmateix, cal te-
nir present que l’article 8 de la Llei orgànica 4/2001, del 
12 de novembre, reguladora del dret de petició conside-
ra com a causa d’inadmissió les peticions la resolució de 
les qual s’hagi d’emparar en un títol específic diferent 
al dret de petició, com és el cas de la sol·licitud d’indult, 
que té el seu propi procediment d’aplicació.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició, d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 
4/2001, del 12 de novembre, reguladora del dret de pe-
tició, perquè l’objecte (petició d’indult) s’hauria d’em-
parar en aquest cas en una regulació diferent de la del 
dret de petició, concretament en la que regula el dret 
de gràcia (Llei del 18 de juny de 1870).

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

41. Escrit relatiu a unes sol·licituds de reconsideració 
d’acords de la Comissió

Persona peticionària: Col·lectiu Papàs de l’Àlex

Registre d’entrada núm.: 31666

Data: 30.07.2008

Tram.: 125-00103/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres matèries

Resum i consideracions: 

L’escrit reitera peticions formulades anteriorment pel 
col·lectiu Papàs de l’Àlex.

El col·lectiu Papàs de l’Àlex presenta dos nous escrits 
de data 3 de juliol de 2008, que tenen relació amb els 
acords adoptats per la Comissió de Peticions sobre ante-
riors peticions d’aquest col·lectiu (tram. 125-00077/08 

a eliminar el límit d’edat màxim per a accedir al Cos 
de Bombers de la Generalitat.

2. Estudiar les mesures a adoptar per a eliminar el límit 
d’edat d’accés a la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra.»

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

39. Escrit relatiu a la modificació de la legislació 
urbanística

Persona peticionària: J. B. V.

Registre d’entrada núm.: 32119

Data: 08.09.2008

Tram.: 125-00101/08

Procedència: Castellar del Vallès (Vallès Occidental)

Matèria: medi ambient i urbanisme

Resum i consideracions: 

La petició demana la modificació de la legislació ur-
banística que dóna més seguretat jurídica al dret dels 
propietaris de demanar l’expropiació forçosa en el cas 
de terrenys afectats per sistemes generals.

La petició exposa un problema concret, derivat del Pla 
general metropolità de Barcelona, que es produeix per 
la indeterminació que pot suposar l’aplicació d’aquest 
Pla pel que fa al coneixement de l’administració compe-
tent per a incoar els expedients expropiatoris a l’empara 
de l’article 108 de la Llei 2/2002, del 14 de març, d’ur-
banisme. L’expropiació descrita per la persona peticio-
nària posa en relleu una situació d’ambigüitat que l’ha 
obligat a fer tràmits davant diverses administracions 
(Ajuntament, Generalitat i Consell Comarcal), sense 
que cap d’aquestes reconegui la seva competència per 
a iniciar el procediment expropiatori. Per aquesta raó i 
per a evitar també que aquest problema el puguin patir 
altres persones, demana i proposa una modificació de 
la Llei d’urbanisme.

Actuació: 

Tramesa al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques amb sol·licitud d’informe.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions tramet a la persona peticionà-
ria l’informe emès pel Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques, i li fa saber que d’aquest infor-
me, i de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que s’adjunta, es desprèn que en aquest cas 
no és aplicable el procediment d’expropiació perquè es 
tracta de terrenys per als quals el planejament urbanís-
tic no exigeix necessàriament la titularitat pública.

40. Escrit relatiu a la sol·licitud d’un indult

Persona peticionària: C. E. O.

Registre d’entrada núm.: 31940
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Registre d’entrada núm.: 32680

Data: 19.09.2008

Tram.: 125-00105/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès).

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

La petició té com a objecte formular una queixa amb 
relació a unes actuacions judicials penals que afecten la 
persona peticionària i que aquesta considera infunda-
des. La petició duu adjunts còpia de la querella de la fis-
calia, de l’acte d’admissió a tràmit de la querella i d’un 
informe policial que investiga la denúncia formulada 
per la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya sobre presumpta informació calumniosa en 
una pàgina web impulsada per la persona peticionària 
i que és la que origina les actuacions penals.

De l’escrit de petició i de la documentació aportada es 
dedueix que les actuacions penals s’han obert com a 
conseqüència d’haver publicat la persona peticionarà 
en un web comentaris amb relació a dos magistrats que 
havien intervingut en assumptes anteriors en què va ser 
part la persona peticionària. Aquest fet va donar lloc a 
unes diligències d’investigació impulsades per la pre-
sidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
i a la ulterior formalització de la querella per part del 
Ministeri Fiscal per un presumpte delicte de calumnies 
dirigides als magistrats amb ànim de menystenir-ne la 
credibilitat professional.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició perquè d’acord amb l’article 8 de la Llei orgàni-
ca 4/2001, del 12 de novembre, reguladora del dret de 
petició i l’article 4 del text refós de les Normes inter-
nes de funcionament de la Comissió de Peticions, els 
fets en què es fonamenta són objecte d’un procediment 
judicial. Tanmateix, atesa la naturalesa dels fets expo-
sats en l’escrit de petició, s’acorda trametre la petició i 
la documentació adjunta al Consell General del Poder 
Judicial.

Resposta final: 

Comunicació dels acords a la persona peticionària.

44. Escrit relatiu a una presumpta situació d’asset
jament laboral

Persona peticionària: J. B. A.

Registre d’entrada núm.: 33270

Data: 03.10.2008

Tram.: 125-00106/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

La petició té com a objecte denunciar una presumpta 
situació d’assetjament laboral en una empresa ubicada 

i 125-00083/08), en els quals es demana, d’una banda, 
que la Comissió reconsideri, si ho creu convenient, la 
petició relativa a l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia perso-
nal i atenció a les persones en situació de dependència 
(tram. 125-00083/08) i, de l’altra, comparèixer davant 
la Comissió de Peticions per la intervenció feta per una 
diputada en la sessió tinguda el dia 25 de juny de 2008 
amb relació a la petició relativa a la manca de resposta 
a diversos escrits enviats al Departament d’Acció Social 
i Ciutadania (tram. 125-00077/08).

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè considera que no hi ha motius per re-
considerar la decisió anteriorment adoptada per la Co-
missió de Peticions (tram. 125-00083/08) amb relació 
a l’aplicació de la legislació sobre l’autonomia personal 
i la dependència i perquè tampoc no procedeix la com-
pareixença sol·licitada. Tanmateix, la Comissió acorda 
donar compte a la Comissió d’Estudi de la Situació de 
les Persones amb Discapacitats de les dues peticions 
presentades.

Resposta final: 

Comunicació dels acords als interessats.

42. Escrit relatiu al límit d’edat per a accedir als cos
sos de bombers i de policia

Persona peticionària: Fundació Acció Pro Drets Hu-
mans

Registre d’entrada núm.: 32829

Data: 25.09.2008

Tram.: 125-00104/08

Procedència: fora de Catalunya

Matèria: funció pública

Resum i consideracions: 

La petició té com a objecte la modificació dels límits 
d’edat màxima per a l’accés als cossos de bombers i de 
policia de l’àmbit de la Generalitat i de l’Administració 
local, perquè considera que el límit actualment existent 
(trenta-cinc anys) constitueix un tracte discriminatori 
i injustificat.

La petició té molta similitud amb la petició relativa al 
límit d’edat per a accedir als cossos de bombers (tram. 
125-00100/08) i en aquest cas es fa extensiva també 
a l’àmbit dels cossos de policia. Cal destacar que la 
petició va acompanyada d’un informe jurídic i de di-
versos documents on s’exposen diversos arguments a 
favor de la necessitat o la conveniència de modificar la 
regulació vigent.

Es tramita conjuntament amb la petició 125-00100/08.

43. Escrit relatiu a unes actuacions judicials que 
afecten la peticionària

Persona peticionària: R. T. C.
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Data: 06.11.2008

Tram.: 125-00107/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

La petició demana l’adopció d’un protocol d’atenció a 
les persones per part de la conselleria d’Acció Social i 
Ciutadania, i també altres mesures relatives a l’accés i 
el coneixement dels procediments administratius que 
els afecten.

La petició té com a objecte una actuació que afecta 
l’organització i el funcionament dels serveis adminis-
tratius, pel que fa a les relacions amb els ciutadans. 
En aquest sentit cal recordar que la legislació admi-
nistrativa ja regula els drets dels ciutadans en les seves 
relacions amb les administracions públiques, drets que 
es troben recollits amb caràcter bàsic als articles 35 i 
següents de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
el procediment administratiu comú.

El reconeixement legal d’aquets drets garanteix que 
l’atenció ciutadana es faci ens uns termes de respecte, 
transparència i informació, sens perjudici que les ad-
ministracions públiques, d’acord amb les seves compe-
tències d’autoorganització, puguin establir protocols o 
cartes de servei que desenvolupin o concretin els dits 
drets.

Cal afegir que un eventual desconeixement d’aquests 
drets podria donar lloc, si escaigués, a la tramitació 
d’una queixa davant el Síndic de Greuges.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició perquè es refereix a unes qüestions que afecten 
aspectes del funcionament de l’Administració relacio-
nats amb els procediments administratius que queden 
exclosos del dret de petició, d’acord amb el que d’acord 
amb el que estableixen l’article 8 de la Llei orgànica 
4/2001, del 12 de novembre, reguladora del dret de pe-
tició, i l’article 4 del text refós de les Normes internes 
de funcionament de la Comissió de Peticions, segons els 
quals no poden ser objecte del dret de petició les qüesti-
ons que s’han de resoldre en el marc d’un procediment 
administratiu amb els tràmits que estableix la llei.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària. Així 
mateix se li fa avinent que la legislació sobre règim ju-
rídic i procediment administratiu ja regula els drets dels 
ciutadans en les seves relacions amb les administraci-
ons públiques i n’estableix les condicions d’exercici.

46. Escrit relatiu a la reducció de l’impost sobre suc
cessions i donacions

Persona peticionària: M. F. S.

Registre d’entrada núm.: 35710

Data: 19.11.2008

en el polígon industrial Mercabarna. La petició la for-
mula la mare de la persona afectada que manifesta que 
la seva filla té una capacitat intel·lectual límit.

D’acord amb els antecedents que s’ajunten a la petició, 
es desprèn que la peticionària ha tramès el cas als por-
taveus i presidents dels grups parlamentaris. També es 
constata que el va presentar al president del Parlament, 
el qual va trametre la denúncia al síndic de greuges 
mitjançant carta del dia 24 de juliol de 2008. El síndic 
de greuges va acusar recepció de la denúncia i va obrir 
l’expedient corresponent, i així ho va comunicar a la 
interessada en carta de 5 d’agost de 2008.

Amb relació a aquests antecedents, cal destacar que la 
peticionària va enviar una carta al síndic de greuges en 
què li deixava constància que ella no s’havia dirigit a la 
seva institució, sinó als responsables polítics.

Pel que fa al contingut de la petició, cal dir que l’ob-
jecte és formular una queixa o denúncia per la situació 
laboral que pateix la filla de la peticionària. Es tracta, 
doncs, d’un problema que es dóna en l’àmbit d’una re-
lació laboral i que dóna dret a l’afectada a denunciar en 
l’àmbit judicial o administratiu el problema que pateix 
i demanar el corresponent emparament per aquestes 
vies.

Tanmateix, cal precisar que el fet que l’empresa desen-
volupi la seva activitat a Mercabarna, que és un servei 
públic municipal, permet establir una connexió entre 
l’activitat empresarial i la prestació d’un servei públic 
que pot justificar en aquest cas la intervenció del síndic 
de greuges. És en aquest sentit que s’ha de considerar 
l’actuació feta pel president del Parlament en trametre 
l’escrit a aquella institució.

Per tant, tenint en compte que aquesta seria l’opció més 
adequada per a resoldre la petició d’acord amb el con-
tingut, sembla que la Comissió hauria de reiterar aquest 
criteri. Cal precisar que encara que la peticionària hagi 
manifestat que ella no s’ha volgut adreçar al síndic de 
Greuges, això no exclou la facultat que té la Comissió 
de fer-ho en resposta d’una petició, d’acord amb el que 
estableixen l’article 60.3.e del Reglament del Parlament 
i la Llei orgànica reguladora del dret de petició, si con-
sidera que aquesta és l’actuació més idònia.

Actuació: es ratifica la tramesa de la petició feta el dia 
24 de juliol de 2008 pel president del Parlament de 
Catalunya al síndic de Greuges.

Resposta final: 

Comunicació dels acords a la interessada i s’informa a 
la peticionària que, atesa la naturalesa dels fets expo-
sats en la seva petició, aquests podrien ser objecte de 
denúncia davant l’autoritat administrativa competent 
en matèria laboral i, en el seu cas, davant les instàncies 
judicials.

45. Escrit relatiu a la informació i l’atenció ciutada
nes en l’àmbit dels serveis socials

Persona peticionària: A. M. S., col·lectiu Papàs de l’Àlex

Registre d’entrada núm.: 35111
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potestat sancionadora per part de les administracions, 
considerant que sovint es fa amb desproporció i exces-
siva discrecionalitat.

Amb relació a la petició cal assenyalar que ja es va 
presentar en forma de queixa al Síndic de Greuges i que 
aquesta institució va suggerir a la persona peticionària 
que s’adrecés a la Comissió de Peticions.

Actuació: 

Tramesa al Departament d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació amb sol·licitud d’informe.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions tramet a la persona peticionà-
ria l’informe que ha elaborat el Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació amb relació a la 
petició formulada, en el qual es dóna resposta a les di-
verses qüestions que planteja la petició, d’acord amb la 
normativa vigent. També fa saber a la persona peticio-
nària que aquest informe dóna compte de les actuacions 
empreses des del Servei Català del Trànsit pel que fa a 
la millora de la tramitació i l’eficàcia del procediment 
administratiu sancionador, amb relació al qual hi ha en 
tràmit un projecte de modificació de la llei de seguretat 
viària al Congrés dels Diputats.

48. Escrit relatiu a una queixa pel funcionament del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania

Persona peticionària: president del col·lectiu Papàs de 
l’Àlex

Registre d’entrada núm.: 36816

Data: 11.12.2008

Tram.: 125-00110/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres matèries

Resum i consideracions: 

L’escrit formula una queixa amb relació al funciona-
ment del Departament d’Acció Social i Ciutadania pel 
que fa a la gestió de les prestacions vinculades a situa-
cions de dependència.

L’escrit no conté cap petició material concreta, ja que 
només fa constar d’una manera molt general una queixa 
pel funcionament del Departament, i adjunta còpia de 
diversos documents administratius i judicials.

Pel que fa al contingut de l’escrit, es refereix a unes 
actuacions administratives i es limita a formular una 
crítica general amb relació al funcionament del De-
partament.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició, segons el que estableixen l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, del 12 de novembre, reguladora 
del dret de petició, i els apartats 2 i 3 de l’article 4 del 
text refós de les Normes internes de funcionament de 
la Comissió de Peticions, perquè es refereix a unes ac-
tuacions administratives i no conté cap petició material 

Tram.: 125-00108/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: tributària

Resum i consideracions: 

La petició demana la reducció en un 99% dels impostos 
de successions i donacions.

L’escrit de petició fa diverses consideracions sobre 
l’aplicació dels dits impostos posant en relleu els argu-
ments que, segons la persona peticionària, en fomenta-
rien la reducció. Entre aquests arguments expressats en 
l’escrit de petició cal destacar especialment el possible 
greuge comparatiu que existeix envers els ciutadans 
d’altres comunitats autònomes, la reiteració d’una càr-
rega tributària generacional amb relació al patrimoni 
familiar i altres circumstàncies que afecten l’accés a 
prestacions socials.

Actuació: 

Tramesa al Departament d’Economia i Finances amb 
sol·licitud d’informe.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions tramet a la persona peticio-
nària l’informe que la Direcció General de Tributs del 
Departament d’Economia i Finances ha elaborat amb 
relació a la petició formulada, el qual exposa les modi-
ficacions que s’han anat realitzant en els darrers anys 
sobre l’impost de successions i donacions per a reduir 
el gravamen d’aquest impost amb l’objectiu d’afavorir 
la transmissió de determinats béns, dins un conjunt de 
mesures que tenen com a finalitat la protecció de la 
família i del patrimoni familiar.

47. Escrit relatiu a la normativa aplicable en matèria 
de trànsit

Persona peticionària: J. F. G. G.

Registre d’entrada núm.: 35720

Data: 19.11.2008

Tram.: 125-00109/08

Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)

Matèria: infraestructures, transports i trànsit

Resum i consideracions: 

La petició formula una queixa amb relació a diverses 
gestions que afecten el trànsit i la mobilitat i demana 
que es modifiqui la legislació vigent en matèria de tràn-
sit i seguretat vial.

La petició exposa diverses circumstàncies sobre la po-
lítica de trànsit i viabilitat que, a criteri de la persona 
peticionària, caldria modificar. Les principals deman-
des que es fan tenen relació amb l’increment dels espais 
d’aparcament controlat i de pagament; la necessitat de 
flexibilitzar els marges dels límits de velocitat; i els 
tràmits relatius a la recuperació dels vehicles que s’han 
portat al dipòsit municipal. L’escrit també fa referència, 
amb general, als criteris en funció dels quals s’aplica la 
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la persona peticionària que el Servei Català de Trànsit 
està fent campanyes educatives per a la sensibilització 
dels usuaris de la bicicleta i dels col·lectius de vehicles 
a motor, amb relació a la normativa de trànsit, i també 
la col·laboració que en aquest sentit es produeix amb la 
mateixa Federació Catalana de Ciclisme i el RACC.

50. Escrit relatiu a l’increment d’impostos a Vacaris
ses (Vallès Occidental)

Entitat peticionària: Federació d’Associacions de Veïns 
de Vacarisses

Registre d’entrada núm.: 37395

Data: 29.12.2008

Tram.: 125-00112/08

Procedència: Ripollet (Vallès Occidental)

Matèria: tributària

Resum i consideracions: 

L’escrit planteja una presumpta il·legalitat en l’incre-
ment dels impostos al municipi de Vacarisses com a 
conseqüència de l’aprovació de les ordenances fiscals 
per a l’any 2009.

Els peticionaris fan constar que el dia 11 de novembre 
de 2008 el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses va aprovar 
unes noves ordenances que suposen un augment de taxes 
i impostos de més d’un 32% de mitjana, la qual cosa 
consideren il·legal, i demanen a la Comissió de Peticions 
que ho analitzi i actuï segons les seves competències.

Amb relació al contingut d’aquesta petició cal tenir 
en compte que es tracta d’una decisió que correspon 
a l’Administració municipal i que ha estat presa en el 
marc d’un procediment administratiu. Aquesta decisió, 
com totes les decisions i actes administratius, pot ser 
objecte de recurs en via administrativa i en via judicial 
si els afectats consideren que s’ha infringit l’ordenament 
jurídic.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició, ja que del contingut de l’escrit es desprèn que es 
tracta d’una decisió que forma part de l’àmbit municipal 
i que ha estat presa en consideració en el marc d’un pro-
cediment administratiu,per la qual cosa la Comissió de 
Peticions no pot entrar a valorar aquesta qüestió d’acord 
amb el que estableixen l’article 8 de la Llei orgànica 
4/2001, del 12 de novembre, reguladora del dret de pe-
tició, i l’article 4 del text refós de les Normes internes 
de funcionament de la Comissió de Peticions.

Resposta final: 

Comunicació dels acords a l’entitat peticionària.

51. Escrit relatiu a la titularitat dels drets sobre un 
habitatge 

Persona peticionària: R. A. F. C. P.

Registre d’entrada núm.: 37926

concreta, sinó que es limita a formular una crítica ge-
nèrica sobre el funcionament del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania.

Resposta final: 

Es comunica l’acord a la persona interessada i se l’infor-
ma que poden formular una queixa al Síndic de Greu-
ges, si ho consideren convenient.

49. Escrit relatiu a la seguretat viària dels ciclistes

Entitat peticionària: Comissió de Seguretat Viària de 
la Federació Catalana de Ciclisme

Registre d’entrada núm.: 36919

Data: 15.12.2008

Tram.: 125-00111/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

L’escrit demana millorar la seguretat viària dels ciclis-
tes i proposa diverses actuacions al respecte.

La petició pren com a referència la declaració que el 
Parlament va fer a favor de l’ús de la bicicleta com a 
mitjà sostenible i saludable i proposa que la Generalitat 
adopti diverses mesures de millorament de la seguretat 
viària dels ciclistes pel que fa a la realització de cam-
panyes informatives, la senyalització, la construcció de 
noves vies ciclistes i a la participació d’experts en temes 
ciclistes en l’elaboració de normes que afectin la vialitat 
i la circulació.

Amb relació al contingut d’aquesta petició, cal recordar 
que la Comissió de Peticions ja va fer una recomanació 
que afecta parcialment aquesta petició (Recomanació 
2/VIII de la Comissió de Peticions, perquè el Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques tingui 
en compte els itineraris ciclistes en les modificacions 
de la xarxa viària).

Actuació: 

Tramesa als Departaments d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació, i de Política Territorial i Obres 
Públiques amb sol·licitud d’informe.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions tramet a la persona peticio-
nària els informes emesos pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació amb relació a la seva pe-
tició. D’acord amb el contingut d’aquests informes, la 
Comissió considera que el Pla estratègic de la bicicleta 
a Catalunya 2008-2012 és un instrument adequat per a 
donar resposta a les inquietuds i les demandes que es 
formulen a la petició, tal com es desprèn de les accions 
que aquest pla considera i que s’exposen amb detall 
en l’informe del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques.

D’altra banda, pel que fa a l’aspecte concret i especial-
ment important de la seguretat viària, es fa avinent a 
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Tanmateix, la qüestió es refereix al compliment de les 
obligacions de conservació i de la normativa de pre-
venció d’incendis que, en tot cas, s’hauria d’articular 
pels procediments legals establerts, administratius o 
judicials, per a exigir el compliment de la normativa 
aplicable.

Actuació: 

Tramesa als Departaments de Medi Ambient i Habitat-
ge, i de Governació i Administracions Públiques amb 
sol·licitud d’informe.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions tramet a la persona peticio-
nària els informes emesos pels Departaments de Medi 
Ambient i Habitatge, i de Governació i Administraci-
ons Públiques, amb relació a la petició presentada, i li 
fa saber que en aquests informes es reflecteix el marc 
jurídic aplicable a la qüestió objecte de la petició i les 
obligacions que se’n deriven amb relació a les mesu-
res de prevenció d’incendis. En el cas de l’informe del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, s’exposen 
també les actuacions dutes a terme pel Departament 
pel que fa a les subvencions lliurades a l’Ajuntament 
de Lloret de Mar amb l’objecte d’obrir i mantenir les 
franges de protecció perimetral en urbanitzacions afec-
tades per la Llei 5/2003, del 22 d’abril, de mesures de 
prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions sense 
continuïtat amb la trama urbana.

53. Escrit relatiu a l’obtenció de la llibertat condici
onal d’un pres i l’expulsió al país d’origen

Persona peticionària: J. K.

Registre d’entrada núm.: 37975

Data: 09.01.2009

Tram.: 125-00115/08

Procedència: C. P. Ponent, Lleida 

Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

L’escrit demana ajuda per a obtenir la llibertat condi-
cional de la persona peticionària (intern en un centre 
penitenciari i amb una condemna de sis anys que acaba 
el mes d’abril del 2009) o, si això no és possible, l’ex-
pulsió immediata al seu país d’origen.

Amb relació a l’escrit presentat, cal tenir en compte 
que està redactat en llengua anglesa. D’altra banda, cal 
recordar que la situació penal de la persona peticionària 
ja va ser objecte d’una anterior petició, amb relació a la 
qual el Departament de Justícia va fer una nota expli-
cativa i la Comissió va donar la consegüent resposta a 
la persona peticionària.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició perquè del contingut de l’escrit es desprèn que es 
tracta d’una qüestió de la competència de les autoritats 
judicials i administratives que s’ha de resoldre d’acord 
amb el procediment legalment establert i que, per tant, 

Data: 07.01.2009

Tram.: 125-00113/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres matèries 

Resum i consideracions: 

La persona peticionària demana el reconeixement d’uns 
drets sobre un habitatge. L’escrit presentat fa unes ma-
nifestacions personals ens un termes que no faciliten la 
determinació dels fets concrets ni tampoc la implicació 
de l’Administració de la Generalitat amb relació a l’ha-
bitatge en qüestió.

De la redacció es pot deduir que la persona peticionària 
viu amb la seva mare en un pis (no s’especifica si en 
règim de propietat o de lloguer) promogut per Adig-
sa. Sembla que el problema que planteja amb relació a 
aquest habitatge és el de la titularitat dels drets que es 
poden tenir sobre el pis. A la vegada, l’escrit fa palès 
que hi ha un conflicte entre la persona peticionària i la 
seva mare sobre aquesta qüestió, conflicte que no hauria 
estat resolt per Adigsa a favor de la persona peticionària 
malgrat les gestions fetes amb aquest organisme.

Amb les dades limitades i no contrastades que ofereix 
l’escrit es fa difícil valorar la petició, ja que el problema 
de fons sembla que és un conflicte privat que s’hauria 
de resoldre per via judicial, però queda el dubte de la 
posició que pot tenir Adigsa en aquest cas i de la seva 
capacitat d’actuació si el pis hagués estat objecte d’un 
procediment administratiu d’adjudicació.

Actuació i resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició perquè del contingut es desprèn que la qüestió 
plantejada s’ha de resoldre en el marc d’un procediment 
judicial o, si escau, administratiu.

52. Escrit relatiu a la prevenció d’incendis en una 
urbanització

Entitat peticionària: Associació de Parcel·listes de la 
Urbanització Lloret Residencial

Registre d’entrada núm.: 37450

Data: 30.12.2008

Tram.: 125-00114/08

Procedència: Lloret de Mar (La Selva)

Matèria: medi ambient i urbanisme

Resum i consideracions: 

L’escrit posa en relleu una presumpta situació deficitària 
en la prevenció d’incendis a la urbanització Lloret Resi-
dencial (Lloret de Mar) i demana que s’adoptin diverses 
mesures de prevenció per a evitar el risc d’incendi.

L’escrit denuncia el que considera una situació d’aban-
donament de les mesures de prevenció d’incendis a la 
dita urbanització, de la qual fa responsables l’Entitat 
Urbanística de Conservació i l’Ajuntament de Lloret 
de Mar.
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trària al principi d’igualtat. Així mateix, de l’esmentat 
informe es desprèn que el decret que fixa els preus dels 
serveis acadèmics preveu excepcions a l’aplicació del 
recàrrec fonamentades en determinades circumstàncies 
personals o econòmiques de l’estudiant.

Atès el contingut de la petició, la Comissió també acor-
da, d’acord amb el que estableix l’article 60 del Re-
glament del Parlament, trametre la petició i l’informe 
emès pel Departament als grups parlamentaris per si 
consideren oportú prendre alguna iniciativa amb relació 
al tema objecte de la petició.

55. Escrit relatiu a la conversió en petició d’una ini
ciativa legislativa popular inadmesa a tràmit

Persones peticionàries: membres de la comissió promo-
tora d’una iniciativa legislativa popular per a tramitar 
una Proposició de llei reguladora de la sobirania naci-
onal (exp. 202-00033/08)

Registre d’entrada núm.: 38091

Data: 09.01.2009

Tram.: 125-00117/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres matèries

Resum i consideracions: 

L’objecte de l’escrit és convertir en petició la iniciativa 
legislativa no admesa a tràmit per la Mesa del Parlament 
en la sessió tinguda el 13 de març de 2008; formular una 
queixa contra l’actuació dels membres de la Mesa que 
van votar en contra de l’admissió a tràmit de la iniciativa 
legislativa, i proposar la modificació de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular.

En un escrit força extens, els peticionaris exposen els 
antecedents de la tramitació de la iniciativa legislativa 
que van presentar i centren especialment la seva aten-
ció en la crítica de la decisió de la Mesa de no admetre 
a tràmit la iniciativa, i fa diverses manifestacions al 
respecte.

A més d’aquestes consideracions, que es refereixen a 
l’actuació de la Mesa, els peticionaris demanen, com 
a petició concreta, que es remeti l’escrit de petició als 
grups parlamentaris i al Govern perquè, si ho creuen 
convenient, promoguin una iniciativa legislativa que 
reguli la sobirania nacional i perquè modifiquin, tam-
bé si ho creuen convenient, la Llei 1/2006, del 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular, en el sentit 
que permeti qualsevol tipus d’iniciativa de reforma le-
gal, incloses les de caire o sentit polític com la que els 
peticionaris van promoure en el seu moment.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició pel que fa a la sol·licitud de tramesa als grups 
parlamentaris i al Govern perquè considerin, si ho 
creuen convenient, promoure una iniciativa legislativa 
que reguli la sobirania nacional i la modificació de la 
Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular.

queda exclosa del dret de petició d’acord amb el que 
estableixen l’article 8 de la Llei orgànica 4/2001, del 12 
de novembre, reguladora del dret de petició, i l’article 4 
del text refós de les Normes internes de funcionament 
de la Comissió de Peticions.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

54. Escrit relatiu als preus dels serveis acadèmics a 
les universitats públiques

Persona peticionària: E. F. B.

Registre d’entrada núm.: 37976

Data: 09.01.2009

Tram.: 125-00116/08

Procedència: Terrassa (Vallès Occidental)

Matèria: tributària

Resum i consideracions: 

L’escrit demana un canvi en la normativa vigent sobre 
preus dels serveis acadèmics que elimini l’actual recàr-
rec del 40% per crèdit per als estudiants que ja tenen 
un o més títols universitaris oficials i inicien un altre 
estudi que condueix a l’obtenció d’un títol universitari 
oficial.

L’escrit fa una sèrie de consideracions amb relació als 
drets dels ciutadans a accedir a ajuts públics per a satis-
fer els requeriments educatius i a la importància de la 
formació permanent i l’actualització de coneixements 
i habilitats al llarg de tota la vida.

Tenint en compte aquest punt de partida, la petició posa 
en qüestió la norma continguda a l’article 7 del Decret 
150/2008, del 29 de juliol, pel qual es fixen els preus 
dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per 
al curs 2008-2009, que estableix un recàrrec del 40% 
per crèdit en el cas d’inici de nous estudis universitaris 
quan l’estudiant ja té un títol universitari oficial.

La persona peticionària considera que aquest recàrrec 
constitueix una discriminació negativa que recau sobre 
les persones que ja han fet ús del sistema universitari 
públic que no té justificació i per això demana la modi-
ficació de la norma per a eliminar el recàrrec.

Actuació: 

Tramesa al Departaments de Innovació, Universitats i 
Empresa amb la sol·licitud d’informe.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre còpia de 
l’informe emès pel Departament d’Innovació, Univer-
sitats i Empresa a la persona peticionària amb relació 
a la seva petició, i li fa saber que en aquest informe 
el Departament exposa diversos arguments que justi-
fiquen la finalitat del recàrrec per a segons i succes-
sius ensenyaments universitaris, el qual considera el 
Departament que ni vulnera el dret a l’educació i a la 
formació permanent ni suposa cap discriminació con-
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Matèria: medi ambient i urbanisme

Resum i consideracions: 

La petició té com a objecte demanar que es modifiqui 
el decret 148/2001, que regula l’actuació administrativa 
d’instal·lacions de radiocomunicació des del punt de 
vista de l’impacte sobre el medi ambient i la població 
en general, per a establir un nou llindar màxim per als 
equips emissors d’ones electromagnètiques amb una 
freqüència entre 0,1 Mhz i 300 Ghz.

Els peticionaris demanen la modificació del decret en 
el sentit indicat, a l’empara de diverses consideracions i 
d’actuacions entre les quals esmenten de manera especi-
al resolucions, recomanacions i informes de les institu-
cions de la Unió Europea i del Consell d’Europa.

Actuació: 

Tramesa als Departaments de Governació i Adminis-
tracions Públiques, de Medi Ambient i Habitatge, i de 
Política Territorial i Obres Públiques amb sol·licitud 
d’informes.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions tramet a la persona peticio-
nària còpia dels informes emesos pels Departaments 
de Governació i Administracions Públiques i de Medi 
Ambient i Habitatge, amb relació a la petició presenta-
da, i l’informa que d’aquests informes es desprèn que 
el Decret 148/2001 no solament s’ajusta a la normativa 
comunitària, sinó que té en compte, fins i tot, unes va-
riables més restrictives que la normativa estatal i que 
la Recomanació del Consell Europeu 1999/519. Així 
mateix, la Comissió considera que les dades i les con-
sideracions sobre l’estat de la qüestió que presenten els 
dits informes donen resposta a les inquietuds manifes-
tades en la petició, alhora que palesen la voluntat de 
l’Administració d’adaptar l’actual normativa en funció 
dels futurs pronunciaments de les institucions comu-
nitàries.

La Comissió tramet la petició i els informes dels depar-
taments als grups parlamentaris.

58. Escrit relatiu a la modificació de la normativa so
bre indemnització a persones que han patit privació 
de llibertat per raons polítiques

Persona peticionària: H. P.

Registre d’entrada núm.: 46797

Data: 13.02.2009

Tram.: 125-00120/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: justícia

Resum: 

La petició té com a objecte demanar la modificació del 
Decret 288/2000, del 31 d’agost, pel qual s’estableixen 
els requisits per a regular les indemnitzacions de les 
persones incloses en els supòsits de la llei d’amnistia, 
però excloses dels beneficis de la disposició addicional 

La Comissió acorda no admetre a tràmit la petició per-
què formula una queixa contra determinats membres de 
la Mesa, amb relació a l’acord adoptat per aquest òrgan 
en la sessió del 13 de març de 2008, i la Comissió de 
Peticions no té competències per a valorar les decisi-
ons que adopta la Mesa del Parlament en aplicació del 
Reglament del Parlament i de les lleis.

Resposta final: 

Comunicació dels acords als peticionaris.

56. Escrit relatiu al traspàs a la Generalitat de l’au
torització de convocatòria de referèndums

Entitat peticionària: Plataforma pel Dret a Decidir, amb 
71.826 signatures de suport

Registre d’entrada núm.: 44468

Data: 20.01.2009

Tram.: 125-00118/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres matèries

Resum i consideracions: 

La petició té com a objecte demanar al Parlament la 
presentació a la Mesa del Congrés dels Diputats d’una 
proposició de llei per la qual es traspassi a la Genera-
litat la competència per a convocar consultes populars 
per via de referèndum. Aquesta demanda s’exerceix 
dins del marc del dret de petició col·lectiva que impulsa 
la Plataforma pel Dret a Decidir amb el suport de les 
signatures que acompanyen l’escrit de petició.

Actuacions: 

– Tramesa al Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques amb sol·licitud d’informe.

– Compareixença de l’entitat peticionària davant la Co-
missió de Peticions per a informar sobre el contingut 
de la petició.

Resposta final: 

Tramesa de la petició i de la documentació relacionada 
als grups parlamentaris per si consideren oportú pren-
dre alguna iniciativa amb relació al tema objecte de la 
petició.

Comunicació de l’acord als peticionaris.

57. Escrit relatiu a la modificació del Decret 148/2001, 
d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefo
nia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunica
ció

Persones peticionàries: A. B. A. i altres quaranta-nou 
veïns de Santa Coloma de Gramenet 

Registre d’entrada núm.: 45763

Data: 27.01.2009

Tram.: 125-00119/08

Procedència: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
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59. Escrit relatiu a la modificació de la normativa 
sobre seguretat social

Persona peticionària: F. B. S.

Registre d’entrada núm.: 47251

Data: 18.02.2009

Tram.: 125-00121/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum: 

La petició demana la modificació de la normativa sobre 
seguretat social, perquè considera que penalitza les per-
sones afectades per malalties greus i de llarga durada 
amb relació a la situació d’incapacitat temporal (IT) i 
al fet que aquesta situació consumeix temps del període 
de percepció de la prestació per desocupació.

Consideracions: 

Com a antecedent d’aquesta petició cal esmentar que la 
persona interessada va formular una queixa al Síndic de 
Greuges de la qual es va derivar una actuació d’aquesta 
institució envers el Parlament, als efectes de promoure 
una possible reforma de la legislació aplicable davant el 
Congrés de Diputats. L’informe del Síndic de Greuges 
fou tramés al president del Parlament, el qual el va fer 
arribar als grups parlamentaris d’acord amb la recoma-
nació feta en l’informe.

En opinió del Síndic de Greuges, les persones afectades 
per malalties greus i de llarga durada tenen dificultats 
importants en el compliment de les obligacions deri-
vades de la gestió d’altes i baixes mèdiques en els pro-
cediments d’incapacitat temporal, no se’ls compensa 
suficientment amb el subsidi i són penalitzades pel fet 
de descomptar del període de percepció de la presta-
ció per desocupació el temps de situació d’incapacitat 
temporal a partir de la data d’extinció del contracte de 
treball.

Actuació: 

– Tramesa de la petició als Departaments de Treball i 
de Salut, amb sol·licitud d’informe.

– Tramesa de la petició i de la documentació relativa 
a l’expedient a la Comissió del Pacte de Toledo i a la 
comissió legislativa competent en matèria de Seguretat 
Social del Congrés dels Diputats, a l’efecte que valorin 
la possibilitat d’impulsar una reforma de la legislació 
de seguretat social perquè les persones amb malalties 
greus no pateixin un descompte del període de per-
cepció de la prestació per desocupació durant el temps 
en què han estat en situació d’incapacitat temporal des 
de la data en què s’ha produït l’extinció del contracte 
laboral. Tot i que aquest descompte es pot justificar 
per a evitar possibles situacions de frau de la incapa-
citat temporal, la Comissió de Peticions del Parlament 
de Catalunya entén que cal valorar la conveniència de 
modificar la normativa vigent en el cas de situacions 
excepcionals de malalties greus en què el frau no es pot 
presumir i en les quals la persona afectada no es pot 
dedicar a la cerca activa de feina.

divuitena dels pressupostos generals de l’Estat per al 
període 1900 i 1992.

Consideracions: 

La sol·licitud de modificació se centra en els requisits 
que el Decret 288/2009 estableix per acreditar els pe-
ríodes de privació de llibertat, i exposa la dificultat que 
tenen les persones interessades per a poder obtenir i 
presentar documentalment una prova de la privació de 
llibertat degut a les dificultats d’accés als arxius histò-
rics o militars o la destrucció o desaparició d’aquests 
arxius. Per aquesta raó, es demana que la norma per-
meti altres sistemes de comprovació.

Cal esmentar que la petició és formulada pel fill d’una 
persona que podria tenir dret a la indemnització, el qual 
manifesta actuar en nom i representació del seu pare. 
Tanmateix, l’objecte de la petició té en aquest cas un 
abast més ampli del cas concret, atès que la problemà-
tica que planteja i el que demana poden afectar altres 
persones que es trobin en una situació similar.

Actuació: 

Tramesa de la petició al Departament d’Interior, Re-
lacions Institucionals i Participació amb sol·licitud 
d’informe. Als efectes de l’emissió d’aquest informe, 
la Comissió considera especialment rellevant conèixer 
quins són els mitjans de prova que es poden utilitzar 
per a demostrar la privació de llibertat, la possibilitat 
d’admetre sistemes de comprovació no documentals, i 
la informació o l’estadística de les peticions desestima-
des amb relació a les presentades.

La Comissió de Peticions considera que per la naturale-
sa dels ajuts que es concedeixen a l’empara del Decret 
288/2000 i la necessitat que es produeixi una justifi-
cació documental mínima i suficient dels supòsits de 
privació de llibertat, no resulta procedent instar el Go-
vern a modificar el dit Decret com a conseqüència de la 
petició presentada. En aquest sentit cal tenir en compte 
que dels informes emesos pel Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, es desprèn que la 
mesa de valoració interpreta amb flexibilitat els mitjans 
d’acreditació de la privació de llibertat i no estableix 
cap limitació relativa al tipus de documents que es po-
den presentar, de manera que només es desestimen les 
sol·licituds que manquen de qualsevol suport documen-
tal significatiu.

La persona peticionària presenta un nou escrit manifes-
tant el desacord amb els acords presos per la Comissió i 
insistint, vistes les dades de l’informe del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre 
el nombre d’expedients desestimats, en la necessitat de 
modificar la normativa per a incloure altres mitjans de 
prova diferents als documentals.

Resposta final: 

Tramesa d’una còpia del nou escrit de la persona petici-
onària al Departament d’Interior, Relacions Institucio-
nals i Participació, perquè en tingui coneixement, i als 
grups parlamentaris, perquè, si ho creuen convenient, 
puguin promoure alguna iniciativa.
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Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

61. Escrit relatiu a la modificació del termini d’ins
cripció a les llars d’infants públiques

Persona peticionària: síndica municipal de greuges 
d’Igualada

Registre d’entrada núm.: 48022

Data: 26.02.2009

Tram.: 125-00123/08

Procedència: Igualada (Anoia)

Matèria: educació

Resum: 

La síndica municipal de greuges d’Igualada demana 
la modificació de la normativa sobre inscripció a les 
escoles bressol, proposta que també és compartida pel 
Consell de les Escoles Bressol d’Igualada i per la Regi-
doria d’Educació. L’objecte d’aquesta proposta és per-
metre que els nens nascuts de juny a setembre puguin 
tenir dret a una plaça, situació que ara no és possible 
atès que el període de preinscripció s’acostuma a donar 
entre els mesos d’abril i maig.

Consideracions: 

L’escrit posa en relleu el problema a què fa referència 
l’apartat anterior i la consegüent situació perjudicial que 
pot suposar per als pares dels nens nascuts després del 
termini de preinscripció. Per aquesta raó es demana una 
modificació de les normes que regulen la preinscripció 
per a permetre que es pugui avançar la preinscripció en 
previsió de les dates de naixement, als efectes d’evitar 
que totes les places quedin ja ocupades pels infants que 
neixen durant els quatre primers mesos de l’any.

L’escrit presentat recorda que l’informe extraordinari 
del Síndic de Greuges del setembre del 2007 sobre l’es-
colarització de 0 a 3 anys es refereix a aquesta qüestió 
i posa en relleu que els criteris actuals d’inscripció no 
són clars.

La petició esmenta com a norma de referència la Llei 
5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de 
qualitat. Tanmateix, aquesta norma no regula directa-
ment els criteris de preinscripció i inscripció, la qual 
cosa implica que la normativa a modificar, si escau, 
serien els reglaments que regulen aquest aspecte con-
cret i que s’han dictat pel Govern i la conselleria en 
desplegament de la Llei.

Actuació: 

– Admissió a tràmit de la petició i sol·licitud d’infor-
me al Departament d’Educació sobre el contingut de 
l’escrit.

– Compareixença de la síndica municipal de greuges 
d’Igualada i de la Direcció General del Departament 
d’Educació competent en la matèria perquè informin 
sobre el contingut de la petició.

– La Comissió adopta la resolució següent: 

– Sol·licitud d’informació als departaments d’Acció So-
cial i Ciutadania i de Medi Ambient i Habitatge, sobre 
la possibilitat que les persones que es troben en les cir-
cumstàncies a què es refereix la petició puguin rebre ajuts 
econòmics o prestacions per a l’accés a l’habitatge.

– Sol·licitud d’ampliació de l’informe elaborat pel De-
partament de Medi Ambient i Habitatge perquè con-
tingui una referència a les disposicions reguladores 
corresponents i a les condicions d’accés a la Xarxa 
d’Habitatges d’Inclusió.

– Tramesa als departaments d’Acció Social i Ciutadania 
i de Medi Ambient i Habitatge de la documentació rela-
tiva a l’expedient de la petició ampliada amb el darrer 
informe mèdic presentat per la persona peticionària a 
la Comissió de Peticions.

– Tramesa dels acords i els informes emesos pels 
Departaments de Salut i de Treball a la persona pe-
ticionària i als grups parlamentaris perquè en tinguin 
coneixement.

Resposta final: 

Tramesa a la persona peticionària d’una còpia de l’infor-
me emès pel Departament de Medi Ambient i Habitatge 
amb relació a l’objecte de la petició i la documentació 
relativa a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió.

60. Escrit relatiu a una sanció per infracció de trànsit

Persona peticionària: C. V. B.

Registre d’entrada núm.: 48654

Data: 26.02.2009

Tram.: 125-00122/08

Procedència: Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Matèria: infraestructures, transports i trànsit

Resum: 

La petició demana que es revisi una sanció de trànsit 
imposada per l’Ajuntament de Cornellà que implica per 
a la persona peticionària la pèrdua de punts del carnet 
de conduir.

Consideracions: 

La persona peticionària ha estat sancionada per una 
infracció de trànsit amb la pèrdua de quatre punts i 
s’ha adreçat al Síndic de Greuges manifestant el seu 
desacord amb aquesta sanció. El síndic li va contestar 
per escrit de 13 de febrer de 2009, en el qual li suggeria 
la possibilitat de dirigir-se a la Comissió de Peticions 
per al cas «que no estiguéssiu conforme amb l’àmbit 
legal existent en matèria de trànsit».

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició. Aquesta inadmissió es produeix perquè es trac-
ta d’una sanció administrativa en matèria de trànsit la 
revisió de la qual no es pot realitzar per via de petició, 
sinó per mitjà de recurs administratiu presentat davant 
l’òrgan competent que indica la sanció i, si s’escau, en 
via judicial.
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Actuacions: 

– Admissió a tràmit de la petició i sol·licitud d’informe 
al Departament de Salut sobre el contingut de l’escrit.

– Sol·licitud al Síndic de Greuges d’informació sobre les 
actuacions adoptades respecte a l’escrit presentat per la 
persona peticionària davant del Síndic.

– Sol·licitud al Departament de Salut d’una ampliació 
de l’informe emès, sobre els aspectes següents: 

a) En quants hospitals del sistema sanitari públic es 
practica actualment la tècnica d’esterilització coneguda 
amb el nom d’Essure.

b) Quines són les raons per les quals aquest mètode no 
s’ha generalitzat a tots els hospitals públics que porten 
a terme intervencions d’esterilització.

c) Quines són les previsions del Departament pel que 
fa al mètode Essure.

Resposta final: 

Tramesa a la persona peticionària d’una còpia de l’in-
forme del Departament de Salut.

63. Escrit relatiu a la supressió de l’impost sobre suc
cessions i donacions

Persona peticionària: J. B. G.

Registre d’entrada núm.: 51718

Data: 17.03.2009

Tram.: 125-00125/08

Procedència: Arenys de Mar (Maresme)

Matèria: tributària

Resum i consideracions: La petició demana que se su-
primeixi l’impost de successions i donacions.

La petició segueix la línia d’altres peticions, ja subs-
tanciades a la Comissió de Peticions, que plantegen la 
supressió de l’impost perquè el consideren injust i pel 
tracte desigual que es dóna, a criteri de la persona pe-
ticionària, amb relació a altres comunitats autònomes 
que l’han suprimit.

El 24 de febrer de 2009, la Comissió va resoldre una 
petició similar (tram. 125-00108/08), amb relació a la 
qual es va demanar un informe al Departament d’Eco-
nomia i Finances.

Actuació: 

– Tramesa a la persona peticionària d’una còpia de l’in-
forme emès per la Direcció General de Tributs del De-
partament d’Economia i Finances amb relació al tema 
objecte de la petició. Aquest informe fou elaborat amb 
motiu d’una petició anàloga que va ser tractada per la 
Comissió de Peticions en la sessió tinguda el 24 de 
febrer de 2009. Al dit informe s’exposen les modifi-
cacions que s’han anant produint en els darrers anys 
sobre l’impost de successions i donacions per a reduir 
el gravamen d’aquest impost amb l’objectiu d’afavorir 
la transmissió de determinats béns, dins d’un conjunt 

«1. El Parlament insta el Govern a fer l’assessora-
ment necessari als municipis perquè els ajuntaments 
puguin: 

a) Permetre la inscripció dels infants a les llistes d’es-
pera de les llars d’infants públiques un cop el nadó és 
nat, en lloc d’esperar-se fins a les setze setmanes de la 
criatura.

b) Optimitzar la gestió de les llistes d’espera.

c) Aclarir els criteris d’acceptació a les llistes d’espera 
un cop finit el termini ordinari.

2. El Parlament insta el Govern a traslladar el debat 
generat amb relació a la inscripció a les llars d’infants 
a la comissió mixta entre el Departament d’Educació i 
les entitats municipalistes.»

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

62. Escrit relatiu a l’aplicació d’un procediment mè
dic dins el sistema públic de salut

Persona peticionària: M. R. S. E.

Registre d’entrada núm.: 50270

Data: 10.03.2009

Tram.: 125-00124/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum: 

La petició demana que a tots els hospitals públics de 
Catalunya es garanteixi l’aplicació del procediment 
d’esterilització pel dispositiu intratubàric conegut amb 
el nom comercial d’Essure com a alternativa al sistema 
de la lligadura de trompes.

Consideracions: 

La persona peticionària exposa la situació de desigual-
tat i discriminació que es produeix, segons el seu cri-
teri, pel fet que només a alguns hospitals públics de 
Catalunya s’ofereixi el tractament d’esterilització pel 
dispositiu intratubàric Essure com a alternativa al mè-
tode de la lligadura de trompes. El nou tractament té 
l’avantatge que no requereix cap intervenció quirúrgica 
i evita, per tant, el risc de l’anestèsia, possibles infecci-
ons postquirúrgiques i seqüeles, i també la pèrdua de 
dies laborables degut al període de baixa.

Segons la persona peticionària, el nou sistema s’aplica 
en alguns hospitals del sistema de salut públic però no 
en tots, com és el cas del centre de referència de la 
persona peticionària. Aquesta situació podria estar ori-
ginant una discriminació entre les usuàries del sistema 
de salut que caldria evitar.
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Registre d’entrada núm.: 54819

Data: 16.04.2009

Tram.: 125-00127/08

Procedència: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occiden-
tal)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum: 

La petició demana la modificació dels criteris d’ob-
tenció de la targeta de jubilat dels Ferrocarrils de la 
Generalitat per tal que hi puguin tenir accés també les 
persones que s’acullen a la jubilació voluntària abans 
de complir l’edat reglamentària.

Consideracions: 

La petició exposa la situació personal de la persona 
peticionària pel que fa a les seves vicissituds laborals, 
que la van portar a obtenir la jubilació voluntària el dia 
31 d’agost de 2006 a l’edat de seixanta-un anys.

El problema que planteja la petició és que Ferrocar-
rils de la Generalitat no té en compte aquesta jubilació 
avançada, ja que només es reconeix a partir dels 65 anys 
o bé en el cas que hi hagi una situació d’invalidesa.

La persona peticionària considera injusta aquesta situ-
ació i demana que es modifiquin els criteris que donen 
dret a obtenir la targeta per jubilació, per tal que els seu 
cas i altres similars també s’hi puguin incloure.

Actuacions: 

– S’admet a tràmit la petició i es tramet al Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques sol·licitant in-
forme sobre el contingut de l’escrit.

– Es recomana al Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques que tingui en compte la situació plan-
tejada a la petició, relativa a la jubilació anticipada, en 
el marc dels treballs que està duent a terme en com-
pliment del Pla de transport de viatgers de Catalunya 
per a la integració tarifària del conjunt del territori de 
Catalunya per a l’any 2012.

Resposta final: 

Es tramet a la persona peticionària l’informe emès pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
amb relació a la petició presentada. D’aquest informe es 
dedueix que el sistema de tarifes socials de Ferrocarrils 
de la Generalitat pren com a referència objectiva l’edat 
de seixanta-cinc anys o bé una situació d’invalidesa su-
perior al 33% reconeguda per l’Institut Català d’Assis-
tència i Serveis Socials (ICASS), de manera que l’accés 
als preus reduïts no s’estableix a partir de la condició 
de jubilat, sinó en funció de la capacitat de renda de les 
persones que es troben en una d’aquestes situacions.

Tanmateix, la Comissió fa avinent a la persona peti-
cionària que l’actual sistema de tarifes socials es pot 
ampliar en el marc dels treballs que el Departament 
està duent a terme en compliment del Pla de transport 
de viatgers de Catalunya per a la integració tarifària del 
conjunt del territori de Catalunya per a l’any 2012.

de mesures que tenen com a finalitat la protecció de la 
família i del patrimoni familiar.

– Tramesa de la petició i l’informe del Departament 
d’Economia i Finances als grups parlamentaris.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord i tramesa de la informació al 
peticionari.

64. Escrit relatiu a la supressió de l’impost sobre suc
cessions i donacions

Persona peticionària: I. U. E.

Registre d’entrada núm.: 51907

Data: 18.03.2009

Tram.: 125-00126/08

Procedència: Mollet del Vallès (Vallès Oriental)

Matèria: tributària

Resum i consideracions: 

La petició demana que se suprimeixi l’impost de suc-
cessions i donacions.

La petició segueix la línia d’altres peticions, ja subs-
tanciades a la Comissió de Peticions, que plantegen la 
supressió de l’impost perquè el consideren injust i pel 
tracte desigual que es dóna, a criteri de la persona pe-
ticionària, amb relació a altres comunitats autònomes 
que l’han suprimit.

El 24 de febrer de 2009, la Comissió va resoldre una 
petició similar (tram. 125-00108/08), amb relació a la 
qual es va demanar un informe al Departament d’Eco-
nomia i Finances.

Actuacions: 

– Tramesa a la persona peticionària d’una còpia de l’in-
forme emès per la Direcció General de Tributs del De-
partament d’Economia i Finances amb relació al tema 
objecte de la petició. Aquest informe fou elaborat amb 
motiu d’una petició anàloga que va ser tractada per la 
Comissió de Peticions en la sessió tinguda el 24 de 
febrer de 2009. Al dit informe s’exposen les modifi-
cacions que s’han anant produint en els darrers anys 
sobre l’impost de successions i donacions per a reduir 
el gravamen d’aquest impost amb l’objectiu d’afavorir 
la transmissió de determinats béns, dins d’un conjunt 
de mesures que tenen com a finalitat la protecció de la 
família i del patrimoni familiar.

– Tramesa de la petició i l’informe del Departament 
d’Economia i Finances als grups parlamentaris.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord i tramesa de la informació al 
peticionari.

65. Escrit relatiu a l’obtenció de la targeta de jubilat 
de Ferrocarrils de la Generalitat

Persona peticionària: M. E. P. C.
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la qual s’insta el Govern a finançar els tractaments de 
patologies de prevalença molt baixa, amb la valoració 
prèvia de llur efectivitat.

67. Escrit relatiu al tractament d’una pregunta adre
çada a un butlletí informatiu municipal

Persona peticionària: J. A. M.

Registre d’entrada núm.: 56280

Data: 14.05.2009

Tram.: 125-00129/08

Procedència: Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oc-
cidental)

Matèria: altres matèries

Resum: 

L’escrit denuncia una actuació de l’Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda que hauria comportat una possible 
discriminació de la llibertat d’expressió de la persona 
peticionària.

Consideracions: 

Les actuacions que motiven la queixa o denúncia de 
la persona peticionària s’originen en una pregunta que 
aquesta envia al butlletí municipal informatiu sobre la 
gestió de la piscina municipal.

La pregunta i la resposta corresponent van ser publica-
des en el butlletí municipal informatiu del 24 d’octubre 
de 2008. Tanmateix, la persona peticionària, que no 
va estar d’acord amb la resposta i va considerar que 
aquesta era ofensiva, va adreçar al butlletí un nou escrit 
invocant el dret de rèplica.

Aquesta rèplica no ha estat publicada, perquè el Consell 
de Redacció del butlletí va considerar que el contingut 
era ofensiu i insultant (incís final de l’annex 2). Cal pre-
cisar que abans d’aquesta denegació es va demanar a la 
persona peticionària que retirés aquest paràgraf, la qual 
cosa no va acceptar segons reconeix ella mateixa.

Pel que fa a la valoració de l’escrit, sembla evident que 
la intenció és denunciar una presumpta vulneració d’un 
dret en el context d’una relació puntual i concreta deri-
vada de la gestió d’un servei públic (piscina municipal) 
i de la publicació d’una carta i de la resposta correspo-
nent en el butlletí informatiu municipal.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició. La inadmissió es justifica perquè els fets ex-
posats tenen relació amb el funcionament d’un servei 
municipal (butlletí informatiu) i fan referència a una 
possible vulneració d’un dret (llibertat d’expressió). Per 
tant, el conflicte d’interessos que la petició manifesta 
no es pot resoldre en el marc de l’exercici del dret de 
petició, sinó en el de les accions administratives o, si 
escau, judicials.

Resposta final: 

Es comunica l’acord adoptat a la persona peticionària 
i se li fa avinent la possibilitat d’adreçar una queixa al 

66. Escrit relatiu als tractaments mèdics de les ma
lalties minoritàries

Persona peticionària: J. C. V., president de l’Associació 
de les Mucopolisacaridosis i Síndromes Relacionades

Registre d’entrada núm.: 54916

Data: 17.04.2009

Tram.: 125-00128/08

Procedència: la Pobla de Claramunt (Anoia)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum: 

La petició té com a objecte aconseguir que els malalts 
que pateixen malalties minoritàries puguin accedir als 
tractaments mèdics més adequats per a afrontar la ma-
laltia.

Consideracions: 

La petició posa en relleu que algunes malalties consi-
derades minoritàries tenen un tractament indicat que ha 
estat aprovat per les autoritats corresponents (Agència 
Espanyola del Medicament, Comissió Europea del Me-
dicament i altres institucions). Ara bé, malgrat l’exis-
tència d’aquest tractament, la petició exposa que a Cata-
lunya no sempre és possible accedir-hi, es denega sovint 
i obliga els afectats a desplaçar-se a altres comunitats 
autònomes on l’accés és més fàcil. Per aquesta raó, es 
demana que s’estudiï aquesta situació per a poder-la re-
soldre mitjançant l’establiment dels recursos necessaris 
per al tractament adequat de tots els afectats.

Actuacions: 

– S’admet a tràmit la petició i es tramet al Departament 
de Salut sol·licitant informe sobre el contingut.

– Es constata, amb la documentació aportada pel De-
partament de Salut, que en el cas del fill de la persona 
peticionària s’ha disposat una atenció sanitària adequa-
da, com posa en relleu l’escrit de la cap de la Divisió 
d’Atenció al Ciutadà del CatSalut, segons el qual els 
experts clínics malauradament no van poder concloure 
amb una valoració que justifiqués, en aquest cas con-
cret, la indicació terapèutica amb idursulfasa, atesa la 
situació clínica que presenta el pacient i les evidències 
científiques disponibles.

Resposta final: 

Es tramet a la persona peticionària còpia de l’informe 
emès pel Departament de Salut en el qual s’exposen les 
diverses iniciatives que s’han adoptat i que es preveuen 
adoptar amb relació a les malalties minoritàries, i tam-
bé la voluntat del Departament de millorar el model 
sanitari orientat cap a l’atenció d’aquestes patologies. 
En aquest sentit, cal tenir especialment en compte la 
creació per Ordre del mes d’abril del 2009 de la Comis-
sió Assessora en Malalties Minoritàries (CAMM), que 
ha d’establir les línies de col·laboració entre el Depar-
tament, els professionals i les associacions de pacients 
i familiars, per a la promoció d’iniciatives i programes 
adreçats a la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels 
afectats, i també la Resolució 336/VIII del Parlament 
de Catalunya, del 6 de novembre de 2008, mitjançant 
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En aquest context, cal fer avinent que les opcions i les 
determinacions concretes que han de contenir aquests 
plans no són qüestions que es puguin considerar prò-
pies del debat parlamentari, ja que les lleis aprovades 
pel Parlament han atribuït expressament aquesta funció 
a les administracions públiques. Cal tenir en compte 
també que aquestes decisions administratives poden 
ser revisades en seu jurisdiccional si es considera que 
s’han exercit infringint l’ordenament jurídic.

Actuació: 

No s’admet a tràmit la petició, perquè l’objecte d’aques-
ta afecta una matèria que és competència de l’Admi-
nistració pública i ha estat objecte d’un procediment 
administratiu.

Resposta final: 

Es comunica l’acord a l’entitat peticionària i se li fa 
avinent que les eventuals discrepàncies que pugui tenir 
amb relació als instruments de planificació territorial i 
urbanística a l’àrea de Figueres s’han de plantejar per 
mitjà dels recursos administratius i, si escau, jurisdic-
cionals, d’acord amb el que determina la legislació ur-
banística.

69. Escrit relatiu al règim d’internament peniten
ciari

Persona peticionària: A. E. R. G.

Registre d’entrada núm.: 57073

Data: 09.06.2009

Tram.: 125-00131/08

Procedència: C. P. Brians 2

Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El peticionari, intern en el Centre Penitenciari Brians 2, 
ha enviat un escrit adreçat al «Comisionado parlamen-
tario autonómico de Catalunya». Del contingut de l’es-
crit es dedueix que formula una queixa per la situació 
de desarrelament familiar que li suposa està internat a 
Catalunya, tenint en compte que la seva residència és a 
Logronyo. També es desprèn del seu escrit que aquesta 
queixa va dirigida en realitat al Síndic de Greuges (que 
ell denomina «comissionat parlamentari autonòmic»), 
en coherència amb les actuacions que manifesta haver 
fet davant el Defensor del Poble i altres institucions 
anàlogues i les respostes que aquests li han donat.

Actuació: 

Es tramet l’escrit al Síndic de Greuges, atesos el con-
tingut de l’escrit i els documents annexos i atès també 
el fet que, malgrat haver estat presentat al Parlament, 
va adreçat al «Comisionado parlamentario autonómico 
de Catalunya».

Resposta final: 

Es comunica l’acord adoptat al peticionari.

Síndic de Greuges si considera que l’actuació municipal 
ha vulnerat el seu dret a la llibertat d’expressió.

68. Escrit amb relació al Pla director urbanístic del 
sistema urbà de Figueres

Entitat peticionària: I. B. T., president de la Institució 
Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura 
de Figueres

Registre d’entrada núm.: 56880

Data: 03.06.2009

Tram.: 125-00130/08

Procedència: Figueres (Alt Empordà)

Matèria: medi Ambient i urbanisme

Resum: 

La petició demana poder debatre en el Parlament el 
contingut del Pla director urbanístic del sistema urbà de 
Figueres i comparèixer davant la Comissió de Peticions 
per a informar de la posició de l’entitat peticionària amb 
relació a aquest pla.

Consideracions: 

1. D’acord amb els antecedents que s’exposen en l’escrit 
de petició, l’any 2006 es va aprovar el Pla director ter-
ritorial de l’Empordà (PATE), que va recollir diverses 
normes de protecció dels sòls agrícoles de la comarca. 
Tanmateix, per a l’àmbit urbà de Figueres, la concreció 
de normes de protecció va quedar pendent de la posteri-
or elaboració del pla director urbanístic corresponent.

En el moment d’elaborar els plans de desenvolupament, 
l’entitat peticionària considera que no han resolt adequa-
dament la seva funció de protecció ambiental, especial-
ment pel que fa a l’establiment de les grans infraestructu-
res que poden afectar el territori. En aquest sentit, l’entitat 
peticionària manifesta que ha presentat les al·legacions 
pertinents al Pla director urbanístic del sistema urbà de 
Figueres (PDUSUF), als projectes d’infraestructures i als 
plans d’ordenació i urbanisme municipal (POUM), sense 
que s’hagin tingut en compte les seves posicions i s’hagin 
pogut concretar alternatives reals.

Davant d’aquests fets, l’entitat peticionària mostra la 
seva disconformitat amb la presa de decisions públiques 
i la manca d’operativitat de la participació ciutadana en 
l’elaboració dels instruments de planificació territorial 
i urbanística.

2. Pel que fa al contingut de la petició, cal precisar 
que el procediment d’elaboració i aprovació dels ins-
truments d’ordenació territorial i urbanística s’emmarca 
dins les funcions que la legislació urbanística i, si es-
cau, de política territorial atribueixen a l’Administració 
de la Generalitat i als municipis. Per tant, es tracta de 
funcions de naturalesa administrativa l’exercici de les 
quals es realitza d’acord amb un procediment admi-
nistratiu en què es garanteixen els tràmits d’audiència 
i informació pública (subsegüents a l’aprovació inicial 
i abans de l’aprovació definitiva) per tal de garantir la 
participació ciutadana.
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de la Llei orgànica 4/2001, del 12 de novembre, regu-
ladora del dret de petició, i l’article 4 del text refós de 
les Normes internes de funcionament de la Comissió de 
Peticions, es tramet la petició al delegat del Govern.

Resposta final: 

Es comunica l’acord adoptat al peticionari.

72. Escrit relatiu als barems d’aplicació i els criteris 
de càlcul que estableix la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència

Persona peticionària: C. C. G.

Registre d’entrada núm.: 57891

Data: 29.06.2009

Tram.: 125-00134/08

Procedència: Barcelona

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum: 

La petició i l’informe del Síndic de Greuges que l’acom-
panya demanen la reforma dels criteris d’aplicació de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, per 
tal d’evitar situacions injustes com és el cas de la pèrdua 
de prestacions anteriorment reconegudes, en concret 
de l’ajut d’atenció social a persones amb discapacitat 
(ajut PUA), i la substitució d’aquesta prestació per una 
d’inferior.

En un nou escrit, la persona peticionària precisa que és 
necessari un canvi en l’article 31 de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, el qual estableix que 
les altres prestacions que rebi una persona faran deduir 
i reduir la prestació per dependència.

Consideracions: 

La petició exposa una situació en què l’aplicació de 
la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, 
podria produir uns efectes negatius des del punt de 
vista econòmic pel fet que la Llei ja inclou l’ajut PUA, 
encara que se’ls reconegui un grau de dependència III, 
nivell 2. Aquesta situació es produiria per l’aplicació 
dels barems que actualment té en compte la Llei de la 
dependència, els quals estableixen la incompatibilitat 
del PUA amb l’ajut de dependència, de tal manera que 
el reconeixement del grau de dependència no solament 
no millora la situació de la persona afectada, sinó que 
la pot arribar a empitjorar.

Actuacions: 

– S’admet a tràmit la petició i es demana informe sobre 
el contingut de l’escrit al Departament d’Acció Social 
i Ciutadania.

– Es tramet a la persona peticionària còpia de l’infor-
me emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
L’informe del Departament explica el règim d’incompa-
tibilitats que es dóna, d’acord amb la normativa vigent, 
entre les prestacions per dependència i altres prestaci-
ons ja reconegudes. En el cas de la persona peticionària, 
aquesta té reconeguda una pensió de gran invalidesa i 

70. Escrit relatiu al límit d’edat establert per a l’accés 
al Cos de Mossos d’Esquadra

Persona peticionària: J. G. G.

Registre d’entrada núm.: 57704

Data: 19.06.2009

Tram.: 125-00132/08

Procedència: Badalona (Barcelonès)

Matèria: funció pública 

Resum: 

La petició demana la supressió del límit d’edat màxim 
per a accedir al Cos de Mossos d’Esquadra.

Consideracions: 

El Síndic de Greuges tramet a la Comissió de Peticions 
una queixa que li va presentar la persona peticionària 
amb relació a la limitació d’edat per a accedir a les 
oposicions per a accedir al Cos de Mossos d’Esquadra. 
Aquesta tramesa a la Comissió de Peticions es fa amb 
la conformitat de la persona interessada.

L’objecte de la petició és coincident amb dues peticions 
resoltes recentment per la Comissió, que van donar lloc 
a l’aprovació de la Resolució 470/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre l’eliminació del límit d’edat per a 
accedir als cossos de bombers i de policia, del 19 de 
maig de 2009.

Resposta final: 

Es comunica a la persona peticionària que l’objecte de 
la seva petició ja ha estat considerat per la Comissió 
per raó de peticions anteriors, les quals van motivar 
l’adopció de la Resolució 470/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre l’eliminació del límit d’edat per a ac-
cedir als cossos de bombers i de policia, del 19 de maig 
de 2009, la qual se li tramet adjunta.

71. Escrit relatiu a una situació penitenciària

Persona peticionària: J. K.

Registre d’entrada núm.: 57754

Data: 23.06.2009

Tram.: 125-00133/08

Procedència: C. P. Brians 1

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

L’escrit demana que s’apliqui un procediment d’expulsió 
amb relació a un pres que està complint condemna.

Actuació: 

S’acorda no admetre a tràmit la petició, ja que la de-
manda que formula l’escrit és aliena a les competènci-
es del Parlament i ha de ser considerada, si escau, per 
les autoritats administratives i judicials d’acord amb la 
legislació que regula el règim penal i penitenciari i el 
règim d’estrangeria. Sens perjudici de la no-admissió a 
tràmit, que es justifica en el que estableixen l’article 8 
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ment tampoc pot intervenir, ja que aquesta decisió es va 
adoptar també en el marc d’un procediment adminis-
tratiu, amb relació al qual i en cas de disconformitat, la 
persona peticionària podia exercir el seu dret al recurs 
en via administrativa i judicial.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició perquè el contingut es refereix a una qüestió que 
és competència de l’Administració (Institut Metropolità 
del Taxi), que s’ha de resoldre per via d’un procediment 
administratiu i, si s’escau, per via judicial.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord adoptat al peticionari.

74. Escrit relatiu al còmput del termini per a dema
nar la gratificació extraordinària per jubilació anti
cipada del personal docent

Persona peticionària: J. R. A.

Registre d’entrada núm.: 58472

Data: 10.07.2009

Tram.: 125-00136/08

Procedència: Vilassar de Mar (Maresme)

Matèria: funció pública

Resum: 

La petició demana que s’apliqui una fórmula més flexi-
ble per a comptabilitzar els vint-i-vuit anys de serveis 
efectius que la Llei orgànica d’educació (LOE) estableix 
per a poder demanar la gratificació extraordinària per 
jubilació anticipada, de manera que aquest còmput es 
consideri complet quan s’acrediti haver cobert vint-i-
vuit cursos complets de docència.

Consideracions: 

La petició exposa la problemàtica que, en l’àmbit docent 
i pel que fa a l’acreditació dels cursos necessaris per ac-
cedir a la jubilació, es produeix pel fet de les variacions 
de dates amb les quals s’han formalitzat els contractes 
amb els professors. En funció d’aquestes variacions és 
possible que l’ensenyant hagi realitzat vint-i-vuit cursos 
docents, però en canvi només se li computin vint-i-set 
anys i onze mesos, amb la qual cosa hauria de complir 
un curs docent més.

Aquest és el cas de la persona peticionària, a qui no 
se li ha reconegut el període necessari malgrat haver 
tramitat el recurs corresponent a l’Administració.

La qüestió plantejada fa referència a la interpretació 
i aplicació d’una norma a l’efecte del reconeixement 
d’un dret subjectiu, la qual cosa exclou que la situació 
personal exposada pugui ser atesa per via del dret de 
petició.

Com que es tracta d’un dret, aquest s’ha de reclamar 
inicialment davant l’Administració i, si escau, mitjan-
çant la tutela per via judicial un cop la petició ha estat 
desestimada per l’Administració.

un ajut PUA d’assistència domiciliària. Per tant, si la 
persona interessada vol accedir a la nova prestació de 
dependència, serien aplicables les incompatibilitats que 
la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, 
estableix pel que fa a la prestació de gran invalidesa 
(article 31 de la Llei) i l’ajut PUA regulat per la Genera-
litat en l’Ordre ASC/55/2008, del 12 de febrer (articles 
1 i 3).

– Segons l’informe del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, la incompatibilitat amb l’ajut PUA es pro-
dueix perquè el sistema públic de serveis socials de 
Catalunya ja disposa, des de fa anys, d’un conjunt de 
programes per a atendre a persones en situació de de-
pendència. Per tant, el règim d’incompatibilitats consi-
dera la conversió de les prestacions vigents concurrents 
amb les noves prestacions de dependència, garantint, 
en tot cas, l’import previ més favorable. En aquest cas, 
la persona beneficiària té el dret d’escollir entre una de 
les dues prestacions.

– S’informa a la persona peticionària de la possibilitat 
que la seva mare pugui accedir a prestacions pròpies del 
sistema de dependència o a altres prestacions socials, 
en cas de complir els requisits necessaris.

– La persona peticionària presenta un nou escrit, que 
s’admet a tràmit, com a ampliació de la petició i s’en-
via als grups parlamentaris perquè, si ho consideren 
oportú, prenguin alguna iniciativa amb relació al tema 
objecte de la petició.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord adoptat a la persona peticio-
nària.

73. Escrit relatiu a la revocació d’una llicència de 
taxi

Persona peticionària: J. B. B.

Registre d’entrada núm.: 57921

Data: 30.06.2009

Tram.: 125-00135/08

Procedència: Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Ori-
ental)

Matèria: infraestructures, transports i trànsit

Resum: 

La persona peticionària demana la intervenció de la Co-
missió de Peticions perquè se li pugui atorgar una nova 
llicència de taxi, després d’haver estat revocada la que 
tenia per decisió de l’Institut Metropolità del Taxi.

Consideracions: 

La petició demana al Parlament una actuació que és 
competència de l’Administració i que, per tant s’ha de 
produir en el marc d’un procediment administratiu ins-
tat davant l’organisme competent (Institut Metropolità 
del Taxi).

D’altra banda, pel que fa a la revocació de la llicència 
de la qual disposava la persona peticionària, el Parla-
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– Així mateix, s’acorda demanar un informe en el ma-
teix sentit a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda, d’una banda, enviar 
els informes dels departaments de Política Territorial 
i Obres Públiques, de Governació i Administracions 
Públiques i de l’Ajuntament de l’Hospitalet a la persona 
peticionària. D’altra banda, acorda enviar els informes 
esmentats a la Federació de Municipis de Catalunya 
i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
perquè en tinguin coneixement.

76. Escrit relatiu a l’impost de patrimoni

Persona peticionària: D. F.

Registre d’entrada núm.: 59063

Data: 27.07.2009

Núm. expedient: 125-00138/08

Procedència: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Matèria: tributària

Resum: 

L’escrit formula una queixa amb relació a l’existència i 
l’aplicació de l’impost de patrimoni a Catalunya.

Consideracions: 

L’escrit exposa una posició general sobre l’aplicació de 
l’impost del patrimoni a Catalunya i fa una comparació 
amb el d’altres comunitats autònomes, on el resultat 
de la fiscalitat és més baix. També critica el gravamen 
que significa l’impost sobre les persones que tenen un 
patrimoni de petites inversions.

Tanmateix, l’escrit no planteja una petició o demanda 
concreta, sinó que té com a finalitat formular una quei-
xa davant aquesta situació, i també una critica respecte 
a la política fiscal que s’aplica a Catalunya.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
l’escrit presentat perquè no planteja cap petició o de-
manda concreta, sinó que formula una queixa amb re-
lació a l’impost del patrimoni i a la política fiscal que 
s’aplica.

Resposta final: 

Es comunica l’acord adoptat a la persona peticionària 
i se la informa que l’impost sobre el patrimoni ja no és 
exigible a Catalunya.

Un nou escrit de la persona peticionària que fa referèn-
cia a l’impost de successions motiva una nova comuni-
cació en què se li aclareix que l’acord adoptat respon a 
la queixa expressada en el seu escrit sobre l’impost de 
patrimoni, i que, amb relació a l’impost de successions 
que esmenta, aquesta qüestió no fou tractada, ja que es 
va considerar que es tractava d’un comentari final però 
que no era l’objecte principal de l’escrit.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició, perquè el contingut d’aquesta afecta el reco-
neixement d’un dret subjectiu que depèn de l’aplicació 
d’una norma per part de l’Administració (el còmput 
dels anys de serveis actius per a demanar la gratifica-
ció extraordinària per jubilació anticipada del personal 
docent). Aquest dret no es pot reclamar en el marc del 
dret de petició, sinó mitjançant la via de tutela judicial 
amb relació a l’acte administratiu corresponent.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord adoptat al peticionari.

75. Escrit relatiu a la utilització de la targeta d’apar
cament per a persones amb mobilitat reduïda

Persona peticionària: S. G.

Registre d’entrada núm.: 58479

Data: 10.07.2009

Núm. expedient: 125-00137/08

Procedència: Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum: 

La petició demana que s’estableixi un criteri uniforme 
als municipis amb relació a la utilització de la targe-
ta d’aparcament per una persona amb mobilitat redu-
ïda dins l’àmbit que regula el Decret 97/2002, de 5 
de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones 
amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el 
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Consideracions: 

La petició posa en relleu que la regulació de la targeta 
d’aparcament de què gaudeixen les persones amb mo-
bilitat reduïda no garanteix una aplicació uniforme a 
tots els municipis, de manera que determinats supòsits 
–la petició en posa un exemple, l’aparcament en zona de 
càrrega i descàrrega– poden ser permesos o considerats 
infracció depenent de la normativa particular de cada 
municipi.

Per aquesta raó, la petició demana que la Comissió de 
Peticions suggereixi als grups parlamentaris que iniciïn 
algun tipus de tramitació per a assolir més uniformi-
tat en la normativa municipal de trànsit i d’ordenació 
viària.

Actuacions: 

– Admissió a tràmit de la petició i tramesa als departa-
ments de Política Territorial i Obres Públiques i de Go-
vernació i Administracions Públiques, amb sol·licitud 
d’informe sobre el contingut de la petició.

– Un cop rebuts i valorats els informes, s’acorda de-
manar un informe a l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat sobre l’aplicació del Decret 97/2002.
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procediment de responsabilitat patrimonial de l’Admi-
nistració. En ambdós casos la via adequada és el pro-
cediment administratiu, sens perjudici d’una eventual 
queixa davant el Síndic de Greuges respecte a les actu-
acions fetes pel servei públic de salut.

Actuació: 

La Comissió de peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè els fets a què es refereix són qüestions 
pròpies d’uns procediments administratius i, si escau, 
de reclamació per la via judicial.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord adoptat a la persona peticio-
nària.

79. Escrit relatiu a un procés d’acolliment d’una  
menor

Peticionari: F. C. R.

Registre d’entrada núm.: 60123

Data: 18.09.2009

Núm. expedient: 125-00141/08

Procedència: Barcelona

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum: 

L’escrit explica l’experiència personal del peticionari, 
al qual la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència ha retirat l’acolliment d’una menor que 
portava tres anys de convivència amb ell.

L’escrit formula una queixa pel que considera una ac-
tuació injustificable i poc rigorosa de l’Administració 
i per una presumpta discriminació del dret dels homes 
en els processos d’acolliment.

El peticionari va denunciar els fets al Síndic de Greu-
ges, el qual ha demanat informació al Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, que li ha manifestat en 
una última comunicació del mes de juliol, que continua 
les seves actuacions contra l’Administració. D’aquesta 
última comunicació del Síndic, es desprenen elements 
de crítica sobre la manera com l’Administració tracta 
aquest cas.

Cal afegir que, segons indica el mateix peticionari, la 
qüestió s’ha portat a la via judicial, amb judici previst 
per al proper 13 d’octubre de 2010.

Consideracions: 

Els fets exposats posen en relleu que es tracta d’una 
qüestió que afecta una actuació administrativa respecte 
a la qual la normativa estableix les vies de recurs que 
pot seguir el peticionari, sens perjudici de la possibi-
litat de presentar una queixa al Síndic de Greuges, tal 
com ha fet.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició perquè els fets exposats responen a una actuació 
administrativa que té les seves vies de recurs, inclosa 

77. Escrit amb relació a l’impost de successions i do
nacions

Persones peticionàries: J. G. i M. / M. G. i M.

Registre d’entrada núm.: 59356

Data: 30.07.2009

Núm. expedient: 125-00139/08

Procedència: Santa Coloma de Gramenet (Barcelo-
nès)

Matèria: tributària

Resum i consideracions

L’escrit demana la modificació de l’impost de successi-
ons i donacions ja que considera que l’aplicació a Cata-
lunya d’aquest impost comporta un tracte desigual res-
pecte als ciutadans d’altres parts de l’Estat i que grava 
excessivament els contribuents en els casos d’herències 
que tenen l’origen en patrimonis constituïts sobre la 
base de l’esforç de les famílies treballadores.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda demanar un informe 
sobre el contingut de la petició al Departament d’Eco-
nomia i Finances.

Resposta final: 

Es tramet a les persones peticionàries una còpia de l’in-
forme emès pel Departament d’Economia i Finances 
i del text de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, a què fa 
referència.

78. Escrit relatiu a unes actuacions mèdiques del 
sistema de salut

Persona peticionària: M. D. C. E.

Registre d’entrada núm.: 59997

Data: 10.09.2009

Núm. expedient: 125-00140/08

Procedència: Reus (Baix Camp)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum: 

L’escrit demana unes prestacions sanitàries per a com-
pensar unes presumptes negligències mèdiques patides 
per la persona peticionària, i també la indemnització 
corresponent.

Consideracions: 

Els fets exposats en la petició posen en relleu que es 
tracta d’una denúncia per una presumpta negligència 
mèdica, a partir de la qual es demana l’accés a un nou 
tractament i una compensació econòmica per danys i 
perjudicis.

Les dues demandes haurien de ser satisfetes per l’Ad-
ministració en exercici de les seves competències, en 
el primer cas mitjançant el mateix sistema de prestaci-
ons sanitàries i, en el segon, mitjançant el corresponent 
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Registre d’entrada núm.: 59501

Data: 28.08.2009

Núm. expedient: 125-00143/08

Procedència: Almatret (Segrià)

Matèria: medi ambient i urbanisme

Resum: 

La petició té l’objecte de requerir la intervenció del 
Parlament perquè es revisi el projecte de construcció 
d’unes centrals tèrmiques, especialment la que es vol 
construir a Mequinensa, a causa de les possibles reper-
cussions per al medi ambient, la salut i les condicions 
socioeconòmiques de l’entorn.

Consideracions: 

L’escrit es fonamenta en el fet que la construcció de les 
tres centrals tèrmiques pot tenir conseqüències negati-
ves per al medi ambient, la salut i el desenvolupament 
de les zones properes a Mequinensa, Faió i Riba-roja 
d’Ebre. Es fan diverses consideracions en aquest sen-
tit i es demana la intervenció del Parlament perquè es 
revisin aquests projectes de construcció, el territori de 
dos dels quals és fora de Catalunya.

La tramitació d’aquest escrit com a petició planteja un 
problema de contingut. Es dóna un element d’extra-
territorialitat en tant que dues actuacions s’han de fer 
fora de Catalunya, tot i que és cert que són en una zona 
molt propera al territori de Catalunya, raó per la qual 
la construcció de les centrals podria tenir efectes sobre 
municipis catalans.

Pel que fa al contingut, no es pot oblidar que els pro-
jectes han de ser aprovats i executats en exercici de 
competències de naturalesa administrativa, la qual cosa 
vol dir que formen part de procediments administratius, 
en el marc dels quals l’associació pot intervenir i, even-
tualment, exercir les vies de recurs pertinents.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició i demanar un informe sobre el contingut als 
departaments d’Economia i Finances i de Medi Am-
bient i Habitatge.

Resposta final: 

S’acorda enviar els informes dels departaments d’Eco-
nomia i Finances i de Medi Ambient i Habitatge a l’en-
titat peticionària i, d’acord amb l’article 60.3.b, remetre 
la petició als grups parlamentaris, perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.

82. Escrit relatiu als ajuts d’atenció social a persones 
amb discapacitat

Entitat peticionària: col·lectiu Papàs de l’Àlex

Registre d’entrada núm.: 60091

Data: 17.09.2009

Núm. expedient: 125-00144/08

la via judicial, tal com s’exposa en la mateixa petició. 
D’altra banda, les actuacions administratives a què es 
refereix la petició també són objecte de la instrucció 
del Síndic de Greuges en virtut d’una queixa formula-
da pel peticionari. Per aquesta raó, la Comissió acorda 
trametre la petició al Síndic de Greuges i li demana 
que tingui informada la Comissió de les actuacions 
que es vagin produint en l’expedient obert per aquella 
institució.

Resposta final: 

Es comunica l’acord adoptat al peticionari.

80. Escrit relatiu a l’impost sobre les persones fí
siques

Persona peticionària: J. S. R. (petició tramesa pel Síndic 
de Greuges d’acord amb el Conveni institucional)

Registre d’entrada núm.: 60045

Data: 15.09.2009

Núm. expedient: 125-00142/08

Procedència: Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)

Matèria: tributària

Resum: 

L’escrit planteja el possible greuge comparatiu que es 
produeix en la declaració i el pagament de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques, en els casos en 
què els ingressos totals han estat abonats per dos o més 
contribuents.

Consideracions: 

Tot i que la norma reguladora de l’impost és de caràc-
ter estatal, la petició planteja un problema que podria 
suscitar una reflexió sobre una norma que estableix un 
criteri diferent per a fer la declaració sobre l’impost i 
sobre la liquidació, establert només en funció de l’exis-
tència de rendes que tenen més d’un únic origen.

Aquest tipus de queixa no és aïllat, ja que el Síndic de 
Greuges exposa que ha resolt altres queixes similars 
d’altres ciutadans amb relació a aquest tema.

Actuacions: 

– S’acorda l’admissió a tràmit de la petició i se sol·licita 
un informe sobre el contingut al Departament d’Eco-
nomia i Finances.

– S’acorda enviar l’informe del Departament d’Econo-
mia i Finances a la persona peticionària.

Resposta final: 

Es comunica l’acord adoptat a la persona peticionària i 
se li fa arribar l’informe del Departament d’Economia 
i Finances.

81. Escrit relatiu als projectes de construcció de tres 
centrals tèrmiques

Entitat peticionària: Associació en Defensa del Patri-
moni - Plataforma AlmatretNet
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sobre la part de la petició que afecta el concret proce-
diment d’adjudicació d’ajuts de menjador escolars que 
la concerneix.

En canvi, tot i que la persona peticionària no ho demani 
clarament, de l’escrit es pot extreure una petició per a 
reformular els criteris d’adjudicació dels ajuts de men-
jador escolar, per tal que es tinguin en compte diverses 
situacions familiars i econòmiques dels sol·licitants, a 
part dels ingressos familiars.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició i demanar un informe sobre aquesta qüestió al 
Departament d’Educació.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament d’Educació a la 
persona peticionària.

84. Escrit relatiu a l’adscripció de les llars d’infants 

Persona peticionària: R. A. F. C. P.

Registre d’entrada núm.: 61169

Data: 16.10.2009

Núm. expedient: 125-00146/08

Procedència: Barcelona

Matèria: educació

Resum: 

L’escrit de la persona peticionària se centra en la situa-
ció de la Llar d’Infants - Guarderia Laboral Òmicrom 
(Raval). Tot i que fa menció de la situació particular de 
la persona peticionària, la petició té un abast més gene-
ral, i té l’objecte de requerir que totes les llars d’infants 
depenguin del mateix departament de la Generalitat.

Consideracions: 

La persona peticionària reclama que totes les llars d’in-
fants depenguin del mateix departament de la Genera-
litat. La persona peticionària adjunta la reclamació que 
ha adreçat al Departament d’Ensenyament.

La persona peticionària dóna a entendre que aquesta 
Llar d’infants - Guarderia Laboral Òmicrom rep regu-
larment algun tipus de subvenció del Departament de 
Treball, però que l’any 2009 no va rebre cap subvenció. 
En tot cas, considera estrany que la Llar d’infants - 
Guarderia Laboral Òmicrom no depengui del Depar-
tament d’Ensenyament.

La Llar d’infants - Guarderia Laboral Òmicrom està 
regida per El Raval SCCL, una societat cooperativa 
catalana de treball associat.

Actuació: 

– La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició i demanar un informe sobre aquesta qüestió als 
departaments d’Educació i de Treball.

Procedència: Barcelona

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum: 

L’escrit demana la compareixença davant la Comissió 
de Benestar Social i Immigració del Parlament de la 
directora general de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS), per tal que doni explicacions 
sobre la retirada de la convocatòria d’ajuts per a tracta-
ments a persones amb discapacitat per a l’any 2009.

Consideracions: 

L’objecte de la petició és l’exercici d’una actuació parla-
mentària de control, la qual s’hauria d’exercir per mitjà 
del procediment parlamentari corresponent i en el marc 
del que determina el Reglament del Parlament. D’altra 
banda, és evident que considerar una compareixença 
que s’hauria de substanciar en una altra comissió par-
lamentària, i adoptar una decisió sobre aquest respec-
te, no es cap de les competències de la Comissió de 
Peticions.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè el contingut és objecte d’una actuació 
parlamentària que s’hauria de produir, si escau, d’acord 
amb el Reglament del Parlament. Per aquesta raó, es 
tramet la petició als grups parlamentaris.

Resposta final: 

Es comunica l’acord adoptat a l’entitat peticionària.

83. Escrit relatiu als criteris per a atorgar els ajuts 
de menjador escolar 

Persona peticionària: R. A. F. C. P.

Registre d’entrada núm.: 61168

Data: 16.10.2009

Núm. expedient: 125-00145/08

Procedència: Barcelona

Matèria: educació

Resum: 

L’escrit de la persona peticionària conté diverses peti-
cions relacionades amb l’adjudicació d’ajuts de menja-
dor escolars. La petició, que té un abast més general, 
i no merament particular de la situació de la persona 
peticionària, té l’objecte de requerir la intervenció del 
Parlament perquè es revisin els criteris per a l’adjudi-
cació d’ajuts de menjador escolars per tal d’evitar que 
els adjudicataris siguin persones que no cotitzen a la 
Seguretat Social i que reben diner negre a canvi del 
seu treball.

Consideracions: 

La mateixa persona peticionària ja presenta còpia de 
la reclamació efectuada a l’Ajuntament de Barcelona
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i Participació, de Política Territorial i Obres Públiques 
i de Governació i Administracions Públiques a l’entitat 
peticionària.

A més, s’acorda trametre la petició de l’Asociación de 
Funcionarios y Policias Locales de España i els dits 
informes a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per-
què en tinguin coneixement.

86. Escrit relatiu a l’aplicació de la deducció per ha
bitatge habitual

Persona peticionària: A. U. N.

Registre d’entrada núm.: 62274

Data: 9.11.2009

Núm. expedient: 125-00148/08

Procedència: Terrassa (Vallès Occidental)

Matèria: habitatge

Resum i consideracions: 

La persona peticionària demana l’aplicació de la deduc-
ció per habitatge habitual en el seu procediment admi-
nistratiu de liquidació de l’impost de successions.

Actuacions: 

– La Comissió de Peticions acorda no admetre a trà-
mit la petició perquè no poden ser objecte del dret de 
petició les sol·licituds, els suggeriments o les queixes 
que es fonamentin en l’al·legació d’un dret subjectiu o 
un interès legítim protegit de naturalesa parlamentà-
ria, administrativa o judicial per a la satisfacció dels 
quals l’ordenament jurídic estableix un procediment 
específic diferent del dret de petició. En aquest sentit, 
la Comissió de Peticions no és un òrgan competent per 
a acordar la modificació d’una liquidació de l’impost 
de successions.

– Tanmateix, acorda remetre la dita petició als grups 
parlamentaris, perquè, si ho creuen convenient, puguin 
actuar respecte a la normativa a la qual fa referència la 
persona peticionària.

Resposta final: 

Es comunica l’acord a la persona peticionària.

87. Escrit relatiu a la insonorització d’una instal·lació 
esportiva 

Persona i entitat peticionàries: P. M. i M., en nom propi 
i com a secretari de la Comunitat de Propietaris de 
la Urbanització La Montaña, de Viladecans Registre 
d’entrada núm.: 62989

Data: 25.11.2009

Núm. expedient: 125-00149/08

Procedència: Viladecans (Baix Llobregat)

Matèria: medi ambient i urbanisme

– Un cop rebuts i valorats els informes dels departa-
ment d’Educació i de Treball, s’acorda enviar-los a la 
persona peticionària.

Resposta final: 

Es comunica l’acord adoptat a la persona peticionària i 
se li remet una còpia dels informes dels departaments 
d’Educació i de Treball.

85. Escrit relatiu als passos elevats i els obstacles a 
la vorera

Entitat peticionària: A. G. T., secretari general de l’Aso-
ciación de Funcionarios y Policías Locales de España

Registre d’entrada núm.: 61288

Data: 20.10.2009

Núm. expedient: 125-00147/08

Procedència: Barcelona

Matèria: infraestructures, transports i trànsit

Resum: 

La petició té l’objecte de requerir la intervenció del Par-
lament perquè els ajuntaments compleixin la normativa 
relativa a la construcció de passos elevats i a la retirada 
dels passos i obstacles que no s’ajusten a la normativa.

Consideracions: 

L’escrit comença formulant una queixa relativa a la poca 
atenció que es presta als cossos de policia local en el mo-
ment de dissenyar i planificar les actuacions en la carre-
tera destinades a facilitar el pas dels vianants (com ara els 
passos elevats) o a reduir la velocitat dels vehicles (com 
ara els reductors de velocitat o les bandes transversals).

A l’escrit també hi consta que l’entitat peticionaria ha 
presentat diversos escrits a ajuntaments catalans a molts 
dels quals no s’ha donat resposta o, quan n’hi ha hagut, 
aquesta ha estat molt breu. En aquest darrer cas, també 
es queixen de no se’ls ha respost en castellà.

Com assenyala l’entitat peticionària, actualment hi 
ha una normativa del Ministeri de Foment (Ordre 
FOM/3053/2008, del 23 de setembre) que regula la 
construcció de bandes transversals i reductors de velo-
citat a la xarxa de carreteres de l’Estat. L’apartat 2 de la 
disposició transitòria única de l’Ordre FOM/3053/2008 
estableix que en un termini de dos anys els dispositius 
existents s’han d’adaptar a la nova normativa.

L’objecte de la petició té un abast general i no particu-
laritza en cap cas concret.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la pe-
tició i demanar un informe sobre el contingut d’aquesta 
als departaments d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, de Governació i Administracions Públi-
ques i de Política Territorial i Obres Públiques.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda enviar els informes 
dels departaments d’Interior, Relacions Institucionals 

Fascicle tercer
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Resposta final: 

Comunicació de l’actuació a la persona peticionària.

89. Escrit relatiu a l’ús de les llengües oficials en 
l’atenció als serveis públics

Persona peticionària: M. V. H. J.

Registre d’entrada núm.: 64355

Data: 24.12.2209

Núm. expedient: 125-00151/08

Procedència: Dosrius (Maresme)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum: La persona peticionària demana explicacions i 
disculpes pel tracte lingüístic que li han proporcionat 
tant en un hospital com en el torn d’ofici d’un col·legi 
d’advocats. Considera que ha estat tractada incorrecta-
ment pel fet d’emprar el castellà. També reclama que 
s’adoptin les mesures necessàries per tal que cap més 
ciutadà es trobi, per raons lingüístiques, en aquestes 
situacions.

Consideracions: 

Bona part de l’escrit té caràcter de queixa pel funcio-
nament dels serveis públics, en concret sobre l’atenció 
als ciutadans i el tracte que reben segons la llengua 
emprada.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició i remetre-la al Síndic de Greuges perquè en tin-
gui coneixement.

Resposta final: 

Es trasllada l’acord a la persona peticionària.

90. Escrit relatiu a l’impost de donacions

Persona peticionària: E. D. R.

Registre d’entrada núm.: 64472

Data: 12.01.2010

Núm. expedient: 125-00152/08

Procedència: Castelló de la Plana (País Valencià)

Matèria: tributària

Resum i consideracions: La persona peticionària de-
mana el reemborsament de l’impost de donacions, ja 
que considera que l’import que ha pagat és més elevat 
a Catalunya que en altres comunitats autònomes.

Actuacions: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició si el sentit d’aquesta és la reclamació del reem-
borsament de l’impost, la qual cosa no és competència 
del Parlament de Catalunya, sinó de l’Administració 
tributària que pertoqui. Amb aquesta actuació la Co-
missió dóna per acabada la tramitació, però fa saber a 
la persona peticionària que, en cas que el sentit de la 

Resum: L’escrit se centra a demanar un canvi de nor-
mativa respecte a la insonorització de les instal·lacions 
esportives i que s’estableixi un sistema homologat per 
a mesurar amb precisió la sonoritat.

Consideracions: La persona i l’entitat peticionàries 
expliquen les actuacions anteriors efectuades davant 
l’Ajuntament, la justícia, el Síndic de Greuges i el síndic 
d’àmbit local per a reduir el grau de soroll d’una instal-
lació esportiva (en concret, es dedueix que de la part del 
frontó). No obstant això, en aquest cas no planteja cap 
queixa, sinó una petició de canvi de normativa.

A més, el problema que planteja és la manca d’un siste-
ma homologat per a mesurar els nivells de sonoritat.

També, d’una manera més tangencial, fa referència a la 
lluminositat de les instal·lacions esportives.

Actuacions: 

– Admissió a tràmit de la petició amb sol·licitud d’infor-
me al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

– Tramesa de l’informe del Departament de Medi Am-
bient i Habitatge a la persona i l’entitat peticionàries.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge a la persona i l’entitat peticionàries.

88. Escrit relatiu a la legislació sobre les cambres 
oficials

Persona peticionària: J. G. J.

Registre d’entrada núm.: 63104

Data: 27.11.2009

Núm. expedient: 125-00150/08

Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)

Matèria: altres matèries

Resum: L’escrit de las persona peticionària se centra a 
demanar la derogació de diversa normativa amb rang 
legal. En concret: 

– La Llei catalana de cambres oficials.

– La Llei estatal de cambres oficials.

– La normativa que permet l’embargament de comptes 
corrents (que és normativa processal estatal).

Consideracions: 

La persona peticionària reclama la modificació i la 
derogació de certa normativa i, per tant, formula una 
petició d’abast general. Tot i que es pot entreveure que 
la petició és motivada per problemes personals, no els 
exposa.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit de la petició 
i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, la remet als grups parlamentaris, perquè, si ho 
creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa 
parlamentària.
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Medi Ambient i Habitatge i d’Innovació, Universitats i 
Empresa i a l’Ajuntament de Barcelona.

Resposta final: 

Tramesa dels informes dels departaments d’Innovació, 
Universitats i Empresa i de Medi Ambient i Habitatge 
i de l’Ajuntament de Barcelona a l’entitat peticionària, 
fent-li saber que es pot adreçar a altres instàncies, com 
ara la Comissió de Peticions del Congrés dels Diputats, 
amb relació a les competències estatals relacionades 
amb aquesta qüestió.

93. Escrit relatiu a les pensions no contributives 

Peticionari: M. M. G.

Registre d’entrada núm.: 5299 (Presidència)

Data: 29.12.2009

Núm. expedient: 125-00155/08

Procedència: Sant Pol de Mar (Maresme)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum: 

És un escrit remès pel Síndic de Greuges. El mateix 
Síndic considera que no es desprèn cap irregularitat 
administrativa en els documents de les pensions del pe-
ticionari i la seva dona. El Síndic considera que es qües-
tiona el sistema de pensions. El Síndic també informa 
la Comissió que la tramitació de la petició s’ha demorat 
per una errada del mateix Síndic i qui va plantejar la 
queixa (avui possible peticionari) n’està al corrent.

Consideracions: 

El qüestionament del sistema de pensions es pot extreu-
re dels diversos escrits del peticionari, tot i que d’una 
manera tangencial. El peticionari pensa que se li resol-
drà el seu cas particular.

Actuacions: 

– Admissió a tràmit de la petició i sol·licitud d’informe 
al Departament d’Acció Social i Ciutadania sobre la 
base normativa que fa que la percepció social de la 
unitat familiar del peticionari sigui inferior a partir de 
l’1 de juny de 2008. 

– Sol·licitud d’informació al Síndic de Greuges sobre 
les actuacions que ha dut a terme amb relació a la pe-
tició, d’acord amb allò que estableix el Conveni de col-
laboració institucional.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania al peticionari i tramesa de la petició i de 
tota la documentació annexa a la Comissió de Peticions 
del Congrés dels Diputats.

94. Escrit relatiu a declaracions d’uns càrrecs po
lítics 

Entitat peticionària: A. M. S., en nom del col·lectiu Pa-
pàs de l’Àlex

petició fos un altre, caldria una indicació addicional 
expressa a aquest respecte.

Resposta final: 

Remissió de l’acord a la persona peticionària.

91. Escrits relatius al trasllat d’un pres a un centre 
penitenciari de Múrcia

Peticionari: J. K.

Registre d’entrada núm.: 64349 i 64350

Data: 22.12.2009

Núm. expedient: 125-00153/08

Procedència: C. P. Brians 1

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

El peticionari considera que a Catalunya hi ha hagut un 
complot per a empresonar-lo amb la finalitat de con-
vertir-lo en homosexual, i demana que se’l traslladi a 
una presó de Múrcia. En un segon escrit aporta com a 
dada que allà potser algú podria ajudar-lo a trobar la 
seva dona.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició, d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 
4/2001, del 12 de novembre, reguladora del dret de pe-
tició, i amb l’article 4 de les normes internes de funci-
onament de la Comissió.

Resposta final: 

Remissió de l’acord al peticionari.

92. Escrit relatiu a les obres del tren d’alta velocitat 

Entitat peticionària: M. C. i P., en nom de l’Associació 
de Comerços Afectats de Diagonal, Bruch i Provença 
per les obres del tren d’alta velocitat

Registre d’entrada núm.: 64380

Data: 28.12.2009

Núm. expedient: 125-00154/08

Procedència: Barcelona

Matèria: infraestructures, transports i trànsit

Resum i consideracions: 

L’escrit de l’entitat peticionària se centra a demanar 
«l’ajut» del president del Parlament i dels dirigents dels 
partits polítics per les molèsties causades per les obres 
del tren d’alta velocitat. L’entitat peticionària indica 
que ja ha lliurat una còpia de l’escrit a tots els partits 
polítics. És un escrit remès per la presidència del Par-
lament.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i sol-
licita un informe sobre la matèria als departaments de 
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Data: 05.02.2010

Núm. expedient: 125-00158/08

Procedència: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Matèria: educació

Resum i consideracions: 

L’escrit dels peticionaris demana la derogació de nor-
mativa diversa amb rang reglamentari del Departament 
d’Educació (diverses resolucions) que regula la gestió 
dels recursos humans en les escoles.

Els peticionaris han recollit signatures per reclamar la 
modificació i la derogació de certa normativa i, per tant, 
formulen una petició d’abast general.

El problema de transfons que plantegen és que quan 
es produeix la baixa d’algun ensenyant amb l’aplicació 
de la nova normativa es triga més temps a fer-ne la 
substitució.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
sol·licita un informe sobre el contingut d’aquesta al De-
partament d’Educació.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament d’Educació als 
peticionaris.

97. Escrit relatiu a la gratuïtat dels títols del trans
port per a les persones vídues

Persona peticionària: P. C.

Registre d’entrada núm.: 5464 (Presidència)

Data: 08.02.2010

Núm. expedient: 125-00159/08

Procedència: Barcelona

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

És un escrit remès pel Síndic de Greuges.

Dels escrits i les comunicacions plantejats per qui va 
plantejar la queixa (avui possible persona peticionària) 
es desprèn un interès perquè es produeixin millores 
socials per a les persones vídues, com ara la gratuïtat 
dels títols de transport.

La persona que va plantejar la queixa (avui possible peti-
cionària) ha rebut com a informació que hi ha limitacions 
pressupostàries i que s’han de complir certes condicions 
per a accedir a la gratuïtat dels títols de transport.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la sol·licitud 
d’informe als departaments de Política territorial i Obres 
Públiques i de Governació i Administracions Públiques.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques a la persona peticionària 

Registre d’entrada núm.: 64651

Data: 19.01.2010

Núm. expedient: 125-00156/08

Procedència: Barcelona

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

L’escrit de l’entitat peticionària es refereix a les declara-
cions d’una diputada del Parlament de Catalunya amb 
relació al Departament d’Acció Social i Ciutadania i 
reclama que el dit departament li contesti els escrits 
presentats pel col·lectiu Papàs de l’Àlex.

Demana emparament a la Comissió de Peticions per tal 
que se li contestin uns escrits presentats al Departament 
d’Acció Social i Ciutadania.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
sol·licita un informe sobre el contingut al Departament 
d’Acció Social i Ciutadania.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania a l’entitat peticionària.

95. Escrit relatiu a les reduccions de l’impost de suc
cessions 

Persona peticionària: A. G. L.

Registre d’entrada núm.: 64974

Data: 25.01.2010

Núm. expedient: 125-00157/08

Procedència: Salt (Gironès)

Matèria: tributària

Resum i consideracions: 

És un escrit remès pel Síndic de Greuges. En l’escrit 
original la persona que presentà la queixa reclamava 
l’exempció o reducció de l’impost de successions. El 
Síndic considera que afecta les competències de la Co-
missió de Peticions.

Actuació: 

La Comissió de peticions admet a tràmit la petició i la 
remet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen con-
venient, promoguin alguna iniciativa parlamentària.

96. Escrit relatiu a la plantilla dels centres educa
tius 

Peticionaris: A. P., en qualitat de presidenta de l’AMPA 
CEIP Antoni Tàpies, de Sant Boi de Llobregat, i en 
nom de diversos pares i mares de les escoles Amat Ver-
dú, La Perellada, Barrufet, Fernández Lara i el mateix 
centre Antoni Tàpies.

Registre d’entrada núm.: 65603
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Resum i consideracions: 

Aquest escrit demana la modificació de la legislació re-
ferida a l’impost de successions,amb efectes retroactius 
des de l’any 2009.

Actuacions i resposta final: 

– La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
la tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària a aquest respecte.

– Comunica a la persona peticionària que hi ha en pro-
cés de tramitació el Projecte de llei de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions, del qual adjunta 
una còpia, i que el mateix procés estableix la possibili-
tat de presentar esmenes al text del Projecte per mitjà 
dels grups parlamentaris.

100. Escrit relatiu al desplegament de la legislació 
referida a l’educació en comunicació audiovisual

Entitat peticionària: F. J. D. R., en nom de l’associació 
AulaMèdia

Registre d’entrada núm.: 68348

Data: 16.03.2010

Núm. expedient: 125-00163/08

Procedència: Barcelona

Matèria: cultura i esport

Resum i consideracions: 

L’entitat peticionària considera que no s’ha fet un des-
plegament adequat de la Llei 22/2005, del 29 de de-
sembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, 
en tot allò que fa referència a l’educació en comunica-
ció audiovisual. Concretament, la persona peticionària 
considera que els articles 14 (formació en comunica-
ció audiovisual) i 88 (drets dels usuaris de serveis de 
comunicació audiovisual) de la Llei 22/2005 no han 
estat desplegats en el Mandat marc del sistema públic 
audiovisual, aprovat pel Parlament el dia 11 de febrer 
de 2010.

La persona peticionària reclama al Parlament el desple-
gament dels dits articles de la Llei 22/2005.

La persona peticionària ja s’havia adreçat abans al 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
i al Síndic de Greuges. La Secretaria de Mitjans de 
Comunicació va indicar-li, abans de l’aprovació del 
Mandat marc del sistema públic audiovisual, que seria 
precisament aquest instrument el que respondria a les 
expectatives de l’associació. El Síndic de Greuges li ha 
suggerit de presentar l’escrit a la Comissió de Peticions 
per l’abast general que té i les consideracions que fa 
sobre la legislació.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
sol·licita un informe sobre la matèria al Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació.

sobre la part que és competència de la Generalitat, i 
tramesa de la petició a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques i a l’Entitat Metropolitana del Transport, en 
la part que no n’és.

98. Escrit relatiu a la modificació del límit de veloci
tat en un tram de l’autopista C31

Entitat peticionària: E. M., portaveu de la Plataforma 
Amics de la Gran Via 

Registre d’entrada núm.: 67658

Data: 04.03.2010

Núm. expedient: 125-00160/08

Procedència: Barcelona

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El president de l’entitat peticionària, Plataforma Amics 
de la Gran Via, exposa els problemes de soroll que pa-
teixen a causa del trànsit de l’autopista C-31.

Explica que amb motiu de la reurbanització de la Gran 
Via Nord, de Barcelona, fa tres anys, els habitatges dis-
posen de plaques d’aïllament acústic, però que tot i que 
aquesta mesura és efectiva encara és insuficient.

El límit de velocitat a l’autopista C-31 a l’altura de Glò-
ries és de 80 km/h. La petició sol·licita la disminució 
de velocitat a 60 km/h en el tram de l’autopista C-31 a 
l’atura de Glòries, a Sant Adrià, en direcció a la sortida 
de Barcelona fins al terme de Sant Adrià.

L’entitat explica que aquesta reivindicació també l’ha 
exposada al regidor del districte municipal en una reu-
nió tinguda el 26 de febrer, el qual, sempre d’acord amb 
el que exposa la petició, hi ha mostrat la conformitat.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i sol-
licita un informe sobre aquesta qüestió a l’Ajuntament 
de Barcelona.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe de l’Ajuntament de Barcelona a 
l’entitat peticionària.

99. Escrit relatiu a la reforma de la legislació de l’im
post de successions

Persona peticionària: J. C. B.

Registre d’entrada núm.: 68341

Data: 16.03.2010

Núm. expedient: 125-00161/08

Procedència: Girona

Matèria: tributària
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La que possiblement serà persona peticionària sol·licita 
que s’obri una investigació sobre el tracte i la situació 
de les persones amb algun tipus de discapacitat psí-
quica.

L’escrit denuncia uns fets relacionats amb una persona 
que va morir (el 13 de novembre del 2003). Concreta-
ment, considera que van robar, vexar i tractar indigna-
ment aquesta persona. L’autor de l’escrit no explica si 
aquests fets van ser objecte d’un procés judicial.

La possible persona peticionària acusa de «delinqüents» 
els membres del patronat d’una fundació tutelar, tot i 
que en el text de l’escrit no queda clar si els diversos 
delictes a què es refereix tenen relació amb la persona 
morta abans esmentada.

Actuació i resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè la demanda no entra dins les com-
petències de la Comissió de Peticions, i comunica a 
la persona peticionària que els fets en què es basa la 
petició poden ser objecte de denúncia i de actuacions 
posteriors de l’àmbit judicial.

103. Escrit relatiu als requisits de les baixes mèdiques

Persona peticionària: E. P. G.

Registre d’entrada núm.: 69744

Data: 31.03.2010

Núm. expedient: 125-00168/08

Procedència: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials 

Resum i consideracions: La persona peticionària es 
queixa del tracte que va rebre d’un metge, que li donar 
l’alta mèdica, tot i que va presentar informes mèdics i 
psicològics que apuntaven una certa gravetat de la seva 
situació. La persona peticionària explica les causes que 
la van portar a la situació de baixa laboral, que són pro-
blemes psicològics (assetjament psicològic per part de 
pares de la seva escola). La persona peticionària adjunta 
documentació de la seva situació mèdica.

A part de queixar-se del facultatiu que li va donar l’alta 
mèdica, la persona peticionària remarca el fet que les 
directrius per a continuar obtenint la baixa mèdica «són 
del tot arbitràries i poc objectives».

Actuació i resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè la demanda no entra dins les com-
petències de la Comissió de Peticions, i trametre-la al 
Síndic de Greuges i al Departament d’Educació, perquè 
en tinguin coneixement.

104. Escrit relatiu a la plantilla dels centres educa
tius 

Peticionaris: cinc famílies de Navàs

Registre d’entrada núm.: 69825

101. Escrit sobre la modificació de la legislació cata
lana sobre reducció de jornada als funcionaris per a 
tenir cura de fills menors

Persona peticionària: S. G. M.

Registre d’entrada núm.: 68571

Data: 18.03.2010

Núm. expedient: 125-00164/08

Procedència: Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)

Matèria: funció pública

Resum i consideracions: 

És un escrit remès pel Síndic de Greuges.

La persona promotora de la queixa (avui possible peti-
cionària) demana que es reformi la Llei 8/2006, del 5 
de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral del personal al servei de les adminis-
tracions públiques de Catalunya, per tal d’introduir-hi 
una reducció de jornada per a la cura d’un fill menor. 
El principal argument que exposa la persona promotora 
de la queixa (avui possible peticionària) és que l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic (EBEP) així ho disposa, tot i 
que ho fa de manera supletòria («en defecte de legisla-
ció aplicable»).

La persona promotora de la queixa (avui possible pe-
ticionària) va acudir al Síndic de Greuges, el qual va 
demanar un informe al Departament de Governació, 
en què se li va explicar que la dita normativa estatal no 
té caràcter de legislació bàsica, sinó supletòria, i que 
la introducció de la reducció que demana requereix un 
canvi legislatiu.

Actuacions: 

– La Comissió de Peticions admet a tràmit l’escrit i 
sol·licita un informe sobre la matèria al Departament 
d’Administracions Públiques i Governació.

– Remissió de la petició i de l’informe als grups par-
lamentaris.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament d’Administra-
cions Públiques i Governació a la persona peticionària 
i notificació de la remissió de la petició i de l’informe 
als grups parlamentaris.

102. Escrit sobre les persones amb discapacitats psí
quiques 

Persona peticionària: J. C. F.

Registre d’entrada núm.: 69453

Data: 25.03.2010

Núm. expedient: 125-00166/08

Procedència: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobre-
gat)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 
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106. Escrit sobre la unificació dels registres de pa
relles de fet 

Peticionaris: J. M. i C. i P. D. L.

Registre d’entrada núm.: 70367

Data: 19.04.2010

Núm. expedient: 125-00171/08 

Procedència: Girona

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum: 

L’escrit és presentat per una parella de Girona, ella de 
nacionalitat paraguaiana i ell de nacionalitat espanyola, 
registrada com a parella de fet. No es volen casar per 
motius ideològics. La problemàtica que presenten és 
que ella no pot adquirir ni la nacionalitat espanyola ni 
el tracte de ciutadana comunitària perquè el registre de 
parelles de fet en què s’ha inscrit la parella no impos-
sibilita la doble inscripció en un altre registre amb una 
altra persona. A més, demanen que les modificacions 
legals pertinents per a equiparar les parelles de fet amb 
els matrimonis.

Consideracions: 

Aquesta qüestió ja ha estat tractada per la Comissió 
de Peticions. Concretament, les recomanacions que se-
gueixen són conseqüència d’algunes peticions rebudes 
a l’inici de la legislatura: 

– Recomanació 1/VIII de la Comissió de Peticions, per-
què es modifiqui la Llei 10/1998, d’unions estables de 
parella, a fi de crear un registre administratiu

– Recomanació 3/VIII de la Comissió de Peticions, per-
què es modifiqui el Reial decret 240/2007 amb relació 
a la coordinació dels registres administratius d’unions 
estables de parella

Actuacions: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit l’escrit i apro-
va la Recomanació 6/VIII de la Comissió de Peticions, 
d’adequació de la regulació sobre les parelles de fet a la 
normativa europea, adreçada al Govern de l’Estat, perquè 
s’adeqüi la regulació sobre les parelles de fet a la normati-
va europea: «La Comissió de Peticions recomana al Mi-
nisteri de Treball i Immigració la modificació de l’article 
2.b del Reial decret 240/2007, del 16 de febrer, sobre en-
trada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans 
dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats 
part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, per tal 
de precisar que el requisit de no-simultaneïtat de dos o 
més registres d’unions estables de parella es pot complir 
mitjançant l’existència d’un sistema de coordinació dels 
registres autonòmics i locals que permeti al Ministeri 
conèixer-ne el contingut i contrastar, per aquesta via, el 
compliment del requisit esmentat, i així donar ple com-
pliment al que determina la Directiva 2004/38/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, del 29 d’abril de 2004, 
relativa al dret dels ciutadans de la Unió i dels membres 
de llurs famílies a circular i a residir lliurement en el 
territori dels estats membres.»

Data: 6.04.2010

Núm. expedient: 125-00169/08

Procedència: Navàs (Bages)

Matèria: educació

Resum i consideracions: 

Els peticionaris són les cinc famílies de Navàs que en 
el sorteig de les places de P3 d’un centre concertat (el 
Col·legi Sant Josep, de Navàs) s’han quedat sense plaça 
per als seus fills. Els infants anaven a la llar d’infants 
del mateix col·legi. Els peticionaris critiquen el sorteig 
com a sistema de desempat per a adjudicar les places. 
Critiquen també la manca de previsió de les autoritats 
educatives.

Els peticionaris demanen un canvi legislatiu en el sentit 
de modificar els criteris de puntuació de les famílies i 
de garantir la plaça escolar a P3 als alumnes de la llar 
d’infants del mateix col·legi.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit l’escrit i sol-
licita un informe al Departament d’Educació relatiu a 
aquesta situació.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament d’Educació als 
peticionaris.

105. Escrits relatius a l’indult d’un pres

Persona peticionària: C. I.

Registre d’entrada núm.: 69580

Data: 29.03.2010

Núm. expedient: 125-00170/08

Procedència: C. P. Brians 1

Matèria: justícia

Resum: 

És una carta enviada des del Centre Penitenciari Brians 
1, amb remitent J. A. F. I., tot i que l’escrit interior està 
signat per la mare del remitent. L’escrit no va adreçat 
a la Comissió de Peticions, sinó als diputats del Par-
lament i demana l’indult (diu: «la llibertat») del seu 
fill, i aporta una sèrie de documents per a demostrar 
que té un grau de discapacitat (56%) i de disminució 
(65%), la qual cosa pot explicar que sigui la mare qui 
signa l’escrit.

Consideracions: 

La demanda no té cabuda en les competències del Parla-
ment de Catalunya. Ha de ser considerada, si escau, per 
les autoritats administratives i judicials, d’acord amb la 
legislació que regula el règim penal i penitenciari.

Actuació i resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè la demanda no entra dins les compe-
tències de la Comissió de Peticions.
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Això no obstant, de l’escrit sembla que es desprèn que 
les sentències no s’han executat.

Així mateix, posen de manifest que han rebut ame-
naces i que han viscut situacions de por i de perill pel 
fet d’haver entaulat judicis, fets que han denunciat a 
la policia.

L’escrit critica especialment les autoritats del municipi 
i personalitza en els responsables de les decisions ur-
banístiques que han afectat la casa familiar i el negoci 
d’engreix de pollastres, també familiar.

Actuació: 

– La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè de la redacció de l’escrit es desprèn 
que es pot buscar solució, si escau, mitjançant un proce-
diment específic diferent del regulat per la legislació so-
bre peticions, en aquest cas, el procediment judicial.

– Es remet l’escrit als grups parlamentaris.

Resposta final: 

Trasllat de l’acord als peticionaris.

109. Escrit relatiu a la regulació de les agències de 
cobrament de deutes per via extrajudicial

Persona peticionària: J. L. R. R

Registre d’entrada núm.: 72551

Data: 15 de juny de 2010

Núm. expedient: 125-00179/08

Procedència: València (País Valencià)

Matèria: justícia

Resum i consideracions: La persona peticionària dema-
na la regulació de les agències de cobrament de deutes 
per via extrajudicial (tipus «cobrador del frac»), i critica 
algunes de les pràctiques d’aquestes agències.

Així mateix, davant el buit legal existent, insta els grups 
parlamentaris a impulsar una proposició de llei sobre 
aquesta matèria.

Actuació i resposta final: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i la 
converteix en una petició electrònica de caràcter públic 
(núm. d’expedient 126-00003/08), amb un termini de 
quatre mesos per a presentar-hi adhesions.

2.2. Peticions electròniques

1. Escrit relatiu als equips multiprofessionals en 
l’àmbit de la dependència

Persona peticionària: A. M. S.

Registre d’entrada núm.: 72798

Data: 25 de juny de 2010

Núm. expedient: 126-00001/08

Procedència: Barcelona

Resposta final: 

Comunicació de l’acord als peticionaris.

107. Escrits sobre unes actuacions del Síndic de 
Greuges

Persona peticionària: E. A. S.

Registre d’entrada núm.: 70797

Data: 27 d’abril de 2010

Núm. expedient: 125-00174/08

Procedència: Borredà (Berguedà)

Matèria: altres matèries

Resum i consideracions: 

Qui signa la carta vol fer constar la seva denúncia al 
Parlament per l’actuació del Síndic de Greuges, en no 
haver actuat amb relació a una queixa que li va cursar 
relacionada amb una tanca amb plàstic contigua a la 
seva propietat. Demana, així mateix, que el Parlament 
faci retirar la tanca cautelarment.

La Comissió de Peticions no és la institució competent 
per a rebre ni per a tramitar denúncies contra el Síndic 
de Greuges.

D’altra banda, l’altre objecte de l’escrit (fer retirar unes 
tanques) no entra dins les competències del Parlament 
de Catalunya i, si escau, ha de ser considerat per les 
autoritats administratives i judicials, d’acord amb la 
legislació que regula el procediment administratiu i la 
jurisdicció administrativa.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè la demanda no entra dins les seves 
competències.

Resposta final: 

Es comunica l’acord a la persona peticionària.

108. Escrits relatiu a unes decisions urbanístiques de 
l’Ajuntament de Plans de Sió (Segarra)

Peticionaris: R. V. S. i C. B. C.

Registre d’entrada núm.: 72072

Data: 2 de juny de 2010

Núm. expedient: 125-00177/08

Procedència: Cervera (Segarra)

Matèria: medi ambient i urbanisme

Resum i consideracions: 

Els peticionaris exposen una sèrie de fets relacionats 
amb el nucli de Sisteró (Plans de Sió, la Segarra), d’on 
són originaris, tot i que no hi poden residir pels fets 
que relaten.

Expliquen que han guanyat diversos judicis contra de-
cisions urbanístiques de l’Ajuntament de Plans de Sió. 



Núm. 784 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2010

93

INFORMACIó

4.40.

2. Escrit relatiu al reconeixement de les famílies a 
les quals el Govern franquista va confiscar els diners 
emesos per la Segona República

Entitat peticionària: Associació de Perjudicats per la In-
cautació del Govern Franquista amb relació al Projecte 
de llei del memorial Democràtic, per mitjà president 
del Parlament

Registre d’entrada núm.: 69408

Data: 24.03.2010

Núm. expedient: 125-00165/08

Procedència: Barcelona

Matèria: justícia 

Resum i consideracions: 

L’entitat peticionària demana el reconeixement de les 
famílies a les quals el Govern franquista va confiscar 
els diners emesos per la Segona República.

Actuació: 

Pendent.

3. Escrit relatiu als diners emesos per la Segona 
República que van ésser confiscats pel Govern fran
quista

Persona peticionària: F. P. M.

Registre d’entrada núm.: 69559

Data: 26.03.2010

Núm. expedient: 125-00167/08

Procedència: Girona

Matèria: justícia 

Resum i consideracions: La persona peticionària de-
mana el reconeixement de les famílies a les quals el 
Govern franquista va confiscar els diners emesos per 
la Segona República.

Actuació: 

Pendent.

4. Escrit relatiu als horaris i la interconnexió de l’ae
ri d’Esparreguera 

Persona peticionària: X. O. B.

Registre d’entrada núm.: 70425

Data: 20.04.2010

Núm. expedient: 125-00172/08

Procedència: Esparreguera (Baix Llobregat)

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

La persona peticionària demana una intermodalitat 
completament operativa de l’aeri d’Esparreguera amb 
la resta de mitjans de transport de la ciutat. Així ma-

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

L’escrit fa una sol·licitud d’informació adreçada al 
Departament d’Acció Social i Ciutadania (no pas al 
Parlament) sobre diversos aspectes relacionats amb la 
dependència.

Actuació i resposta final: 

– La Comissió de Peticions l’admet a tràmit i, d’acord 
amb l’article 8.5 de la Modificació de les Normes in-
ternes de funcionament de la Comissió de Peticions, 
atesa la naturalesa i les dades contingudes, convertir-la 
en petició de caràcter privat.

– Es tramet la petició al Síndic de Greuges.

3. Relació de peticions en tramitació

3.1. Peticions escrites

1. Escrit relatiu a les indemnitzacions als fills de pre
sos de la dictadura franquista

Peticionària: N. V. i R.

Registre d’entrada núm.: 68343

Data: 16.03.2010

Núm. expedient: 125-00162/08

Procedència: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occiden-
tal)

Matèria: justícia 

Resum i consideracions: 

És una queixa referent al Decret 288/2000, del 31 
d’agost, pel qual s’estableixen els requisits per regu-
lar les indemnitzacions de les persones incloses en els 
supòsits previstos a la Llei de l’Estat 46/1977, de 15 
d’octubre, d’amnistia, i excloses dels beneficis de la dis-
posició addicional divuitena dels pressupostos generals 
de l’Estat per als períodes 1990 i 1992.

La peticionària també critica la denegació de la seva 
sol·licitud d’ajut com a filla d’un expres polític i explica 
breument el seu cas (se li diu que ella no pateix cap 
mena de discapacitat i que per a acollir-se al decret 
esmentat cal tenir-ne en un grau mínim d’un 33%). La 
resolució no s’adjunta a l’escrit, però se’n pot extreure 
l’argumentació d’altres documents (en especial, de la 
carta del Síndic de Greuges de Sant Cugat). La peticio-
nària adjunta un seguit d’informació al respecte i tretze 
signatures de suport.

També adjunta una carta del Síndic de Greuges de Sant 
Cugat al president de la Comissió de Peticions en què 
li exposa el cas.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i sol-
licita un informe sobre aquest particular al Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
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una targeta de transport públic específica per a deso-
cupats semblant a les targetes per a pensionistes o per 
a famílies nombroses.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit l’escrit i sol-
licita un informe sobre la qüestió al Departament de 
Treball, especialment en el que fa referència als benefi-
cis que els desocupats tenen en l’àmbit del transport.

7. Escrit relatiu a les marquesines de les parades de 
Sant Martí de Provençals i d’Espronceda del Tram
besòs

Entitat peticionària: E. M., portaveu de la Plataforma 
Amics de la Gran Via

Registre d’entrada núm.: 77989

Data: 1 de juny de 2010

Núm. expedient: 125-00176/08

Procedència: Barcelona

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

La petició posa de manifest que les parades del Tram-
besòs de Sant Martí de Provençals i Espronceda, de 
Barcelona, tenen goteres derivades dels vidres trencats 
de la claraboia.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit l’escrit i sol-
licita un informe sobre la qüestió a l’Autoritat Metro-
politana del Transport.

8. Escrit relatiu a l’organització de la Fira d’Abril del 
Fòrum de Barcelona

Entitat peticionària: M. A., secretària general de la 
FECEC

Registre d’entrada núm.: 72205

Data: 4 de juny de 2010

Núm. expedient: 125-00178/08

Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

L’escrit fa referència a la situació jurídica de l’entitat or-
ganitzadora de la Fira d’Abril del Fòrum de Barcelona, 
i als acords comercials amb relació a la dita fira.

L’escrit adjunta signatures de particulars i empreses 
descontents amb l’esmentada entitat.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
sol·licita un informe al Departament de Justícia sobre la 
situació jurídica de l’entitat que organitza la Fira d’Abril 
del Fòrum de Barcelona, i al Departament de Cultura 
sobre les subvencions atorgades a la Fira d’Abril del 

teix, demana l’ajustament dels horaris d’espera entre els 
ferrocarrils de la Generalitat i l’aeri.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
sol·licita un informe sobre la qüestió al Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques.

5. Escrit relatiu a la tramesa d’expedients judicials

Persona peticionària: J. S. V.

Registre d’entrada núm.: 70743

Data: 23 d’abril de 2010

Núm. expedient: 125-00173/08

Procedència: Barcelona

Matèria: justícia 

Resum i consideracions: 

La persona peticionària explica el seu cas: un expedient 
judicial va ser posat a disposició de les parts només 
un dia abans de la celebració del judici, la qual cosa 
implica que es va disposar de poc temps per a preparar 
el judici.

L’escrit denuncia que es tracta d’un fet habitual, es-
pecialment en la jurisdicció social, i demana que es 
facin els canvis pertinents perquè aquests retards no 
es repeteixin. Concretament, reclama una modificació 
de la legislació sobre aquest punt, tot i que el que posa 
de manifest implica males pràctiques administratives 
i de gestió.

No obstant això, cal destacar que, de la documentació 
que s’annexa a l’escrit es desprèn que el retard en la 
posada a disposició de les parts de la documentació 
judicial és degut al retard amb què l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials va remetre al jutjat la 
documentació que li fou requerida.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
sol·licita un informe sobre la qüestió al Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, concretament sobre els 
terminis de lliurament dels expedients als jutjats.

6. Escrit relatiu a l’emissió d’una targeta de transport 
públic per a desocupats

Persona peticionària: E. M.

Registre d’entrada núm.: 77988

Data: 1 de juny de 2010

Núm. expedient: 125-00175/08

Procedència: Barcelona

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

La persona peticionària demana que es valori la pos-
sibilitat, atesa la situació de crisi econòmica, de crear 
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L’avui persona peticionària considera que els medica-
ments que se subministren durant el procés d’insemi-
nació artificial conjugal haurien de ser gratuïts, com ja 
succeeix en un supòsit similar, el procés de fecundació 
in vitro.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
sol·licita un informe al Departament de Salut.

11. Escrit relatiu a la proposta sobre la dignitat i la 
gratuïtat dels funerals

Entitat peticionària: S. B. V., president de l’Associació 
de Veïns i Veïnes Coll Vallcarca

Registre d’entrada núm.: 72854

Data: 28 de juny de 2010

Núm. expedient: 125-00182/08

Procedència: Barcelona

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

És un escrit remès pel Síndic de Greuges amb autorit-
zació de la persona que presentà la queixa inicialment 
davant el Síndic.

L’entitat peticionària proposa que es garanteixin uns 
serveis funeraris gratuïts i dignes per a totes les perso-
nes, amb càrrec als pressupostos de les administracions 
públiques.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
sol·licita informes als departaments d’Acció Social i 
Ciutadania i de Salut i a l’Ajuntament de Barcelona.

3.2. Peticions electròniques

1. Escrit sobre la senyalització viària al municipi de 
Balenyà

Peticionari: J. M. P. i M.

Registre d’entrada núm.: 72799

Data registre: 25.06.2010

Data de la petició electrònica: 8 de juny de 2010

Núm. expedient: 126-00002/08

Procedència: Balenyà (Osona)

Matèria: infraestructures, transports i trànsit

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que es faci la senyalització del 
municipi de Balenyà, tant pel que fa referència a les 
entrades del municipi, com al fet de senyalitzar els di-
ferents nuclis urbans del municipi.

Fòrum de Barcelona, en especial sobre l’objecte, el sub-
jecte receptor i la justificació de la subvenció.

9. Escrit relatiu a un nou model de residències ge
riàtriques

Entitat peticionària: J. A. i X., com a president del Con-
sell Sènior de Premià de Mar (Maresme)

Registre d’entrada núm.: 72684

Data: 18 de juny de 2010

Núm. expedient: 125-00180/08

Procedència: Premià de Mar (Maresme)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

Els avui peticionaris, el Consell Sènior de Premià de 
Dalt, es van adreçar al Síndic de Greuges per demanar 
un nou model de residències geriàtriques basat en cen-
tres més petits, no massificats, semblants als habitatges 
habituals (i no als hotels), que facin que la gent gran 
se senti com a casa. Els avui peticionaris consideren 
que als països més avançats de la Unió Europea ja no 
es construeixen grans geriàtrics, sinó centres més per-
sonalitzats.

En l’escrit, l’entitat peticionària demana la creació d’un 
centre de referència nacional de Catalunya amb seu a 
Premià de Dalt com a experiència pilot.

El Síndic de Greuges, constatant el caràcter general 
de l’escrit del Consell Sènior de Premià de Dalt, els 
va demanar permís per a enviar-lo a la Comissió de 
Peticions, cosa que van acceptar.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i sol-
licita un informe al Departament d’Acció Social i Ciu-
tadania, especialment sobre la planificació de construc-
ció de noves residències, els criteris de concertació de 
residències, les diverses tipologies de centres existents 
i les ràtios, i sobre la viabilitat del model de residència 
que proposa l’entitat peticionària.

10. Escrit relatiu a la gratuïtat dels medicaments que 
se subministren en el procés d’inseminació artificial

Persona peticionària: E. S. M.

Registre d’entrada núm.: 72853

Data: 28 de juny de 2010

Núm. expedient: 125-00181/08

Procedència: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: És un escrit remès pel Síndic 
de Greuges amb autorització de la persona que presentà 
la queixa inicialment davant el Síndic.
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Cal destacar que el peticionari és regidor de l’Ajunta-
ment de Balenyà i va presentar una moció (que va ser 
aprovada) a l’Ajuntament per tal que es procedís a posar 
la dita senyalització. En l’escrit es demanava que l’Ajun-
tament fes les gestions necessàries davant la Diputació 
de Barcelona i davant la Generalitat de Catalunya. S’hi 
inclou la demanda d’obligar l’Ajuntament a complir la 
moció sobre la senyalització del municipi, que no entra 
dins les competències de la Comissió de Peticions.

Actuació: 

La Comissió de Peticions l’admet a tràmit com a petició 
electrònica privada i sol·licita una ampliació d’informa-
ció al peticionari en el sentit de si té constància que el 
departament competent de la Generalitat i la Diputació 
de Barcelona tenen coneixement de la moció.

2. Escrit relatiu a la regulació de les agències de co
brament de deutes per via extrajudicial

Persona peticionària: J. L. R. R.

Registre d’entrada núm.: 72551

Data: 15 de juny de 2010

Núm. expedient: 126-00003/08

Procedència: València (País Valencià)

Matèria: justícia

Resum i consideracions: La persona peticionària dema-
na la regulació de les agències de cobrament de deutes 
per via extrajudicial (tipus «cobrador del frac»). La 
persona peticionària critica algunes de les pràctiques 
d’aquestes agències.
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Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició 
electrònica, que resta pendent de finiment del termini 
d’adhesions.

3. Escrit relatiu a l’equiparació salarial dels docents

Persona peticionària: A. L. Z.

Registre d’entrada núm.: 73039 

Data: 27 de juny de 2010

Núm. expedient: 126-00004/08

Procedència: Barberà del Vallès (Vallès Occidental)

Matèria: funció pública

Resum i consideracions: 

L’escrit demana l’equiparació salarial de tots els grups 
que treballen en l’educació pública, que se’n garanteixi 
la igualtat i que es creï un nou grup de funcionaris de 
l’educació amb els mateixos drets i deures.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició 
electrònica, que resta pendent de finiment del termini 
d’adhesions.

4. Dades estadístiques

En el període comprès entre l’1 de gener de 2008 i el 15 
de juliol de 2010 s’han presentat un total de 123 escrits 
adreçats a la Comissió de Peticions, dels quals 4 han 
estat tramesos per via electrònica.

La classificació dels escrits per matèries és la següent:
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4. DADES ESTADÍSTIQUES

En el període comprès entre l’1 de gener de 2008 i el 15 de juliol de 2010 s’han 
presentat un total de 123 escrits adreçats a la Comissió de Peticions, dels quals 4 
han estat tramesos per via electrònica.  

La classificació dels escrits per matèries és la següent: 
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La naturalesa dels peticionaris és la següent: 

Home  58 
46,03%

Dona 36 
28,57%

Persona 
jurídica 32 
25,40%

La procedència geogràfica dels peticionaris ha estat la 
següent: 

La naturalesa dels peticionaris és la següent: 

105

La procedència geogràfica dels peticionaris ha estat la següent: 
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Alt Empordà

Anoia

Bages

Baix Camp

Baix Llobregat

Baix Penedès

Barcelonès

Berguedà

Garrotxa 

Gironès

Maresme

Osona

Pallars Jussà

Segarra

Segrià

Urgell

Vallès Occidental

Vallès Oriental

País Valencià

Comunitat de Madrid

Centres penitenciaris

De les 123 peticions presentades, la Comissió n'ha admès a tràmit 81.  

En el moment del tancament de la Memòria, hi ha 110 (109 escrites i 1 
electrònica) peticions closes i 14 (11 escrites i 3 electròniques) en tramitació. Cal 
destacar que una petició escrita closa s'ha convertit en una petició electrònica en 
tramitació.
La Mesa Ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peticions s'ha reunit 47 

vegades, i la Comissió de Peticions 32 cops. 
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»1. Les peticions es poden formular per escrit o em-
prant els mitjans electrònics en els termes establerts pel 
Parlament per a la tramitació d’iniciatives presentades 
amb aquest format. Les peticions escrites i les peticions 
electròniques tenen els mateixos efectes.

»2. Les peticions han d’incloure: 

»a) La identitat de la persona o les persones sol-
licitants.

»b) La nacionalitat, si escau.

»c) L’objecte de la petició.

»d) L’adreça de correu electrònic o la signatura electrò-
nica, en el cas de peticions electròniques; o la signatura 
manuscrita o per mitjà de qualsevol altra tècnica que 
permeti acreditar l’autenticitat de la persona o les per-
sones peticionàries, en el cas de peticions escrites.

»e) El lloc i el mitjà triats per a la pràctica de les no-
tificacions.

»3. Les peticions col·lectives han d’incloure la signatura 
manuscrita, l’adreça de correu electrònic o la signatura 
electrònica de tots els peticionaris, llevat que se n’acre-
diti fefaentment la representació.

»4. Les peticions es poden presentar en català, com a 
llengua pròpia de Catalunya, i en castellà o en aranès, 
com a llengües oficials a Catalunya. La Comissió de 
Peticions pot decidir admetre a tràmit peticions pre-
sentades en altres llengües.»

«Article 6. Presentació de les peticions escrites

»1. Les peticions escrites es poden presentar al Registre 
del Parlament o enviar al Parlament per qualsevol mitjà 
que permeti deixar constància de la tramesa.

»2. Les peticions escrites també poden ésser trameses 
per altres institucions públiques quan s’hagin presentat 
davant d’aquestes i considerin que la competència per 
a examinar-les és del Parlament.»

«Article 8. Regles especials de tramitació per a les 
peticions electròniques

»1. El sistema de peticions per via electrònica es basa 
en els principis de veracitat i ple respecte a l’exercici 
del dret constitucional.

»2. Les peticions electròniques poden tenir caràcter pú-
blic o caràcter privat d’acord amb la voluntat expressa-
da per la persona peticionària.

»3. Les peticions electròniques de caràcter privat es 
tramiten com les peticions escrites i no es fa publicitat 
del contingut en el web del Parlament.

»4. Les peticions electròniques de caràcter públic són 
les que es publiquen en el web del Parlament, ja sigui 
amb les dades personals dels peticionaris o excloent-
les per raó de l’article 6. Les peticions electròniques de 
caràcter públic permeten adhesions d’altres persones 
després d’haver estat admeses a tràmit. Els adherents 
s’han d’identificar amb el nom i els cognoms i, si s’es-
cau, poden publicar un comentari en el web. Les ad-
hesions s’han de formalitzar pels mitjans electrònics 
que acordi el Parlament, i el nombre d’adhesions s’ha 

De les 123 peticions presentades, la Comissió n’ha ad-
mès a tràmit 81.

En el moment del tancament de la Memòria, hi ha 110 
(109 escrites i 1 electrònica) peticions closes i 14 (11 
escrites i 3 electròniques) en tramitació. Cal destacar 
que una petició escrita s’ha convertit en una petició 
electrònica en tramitació.

La Mesa Ampliada amb els portaveus de la Comissió 
de Peticions s’ha reunit 47 vegades, i la Comissió de 
Peticions 32 cops.

5. El Marc normatiu del dret de petició

Novetats: Modificació de les Normes internes de fun-
cionament de la Comissió de Peticions, 23 de març de 
2010

La Comissió de Peticions, en la sessió del 16 de març 
de 2010, va acordar proposar a la Mesa del Parlament 
la modificació de les Normes internes de funcionament 
de la Comissió de Peticions. Es va voler actualitzar el 
text amb relació a tres assumptes: 

1. La introducció del sistema de peticions electròniques 
(«e-peticions»). Davant la imminència de la introducció 
del sistema de peticions electròniques es va conside-
rar necessari adaptar l’article 5 (formalització de les 
peticions), circumscriure l’article 7 (presentació de les 
peticions al Registre) a les peticions escrites, i incloure 
un nou article (8) dedicat a les especialitats referides a 
la tramitació de les peticions electròniques.

2. La possibilitat d’acceptar peticions en llengües no 
oficials a Catalunya. La Comissió de Peticions ha ad-
mès a tràmit peticions de presos que han enviat els seus 
escrits en anglès. Per a deixar de donar cobertura nor-
mativa a aquesta pràctica es va proposar afegir un incís 
al final de l’article 5.4, que resta redactat de la manera 
següent: «4. Les peticions es poden presentar en català, 
com a llengua pròpia de Catalunya, i en castellà o en 
aranès, com a llengües oficials a Catalunya. La Comis-
sió de Peticions pot decidir admetre a tràmit peticions 
presentades en altres llengües».

3. La suspensió del termini per a resoldre en cas de 
presentació de peticions en el període entre legislatu-
res. L’anterior redacció de les Normes internes establia 
l’adaptació necessària de les peticions que s’estan tra-
mitant en una legislatura i han de passar a la següent, 
però era més imprecisa respecte al que calia fer amb 
les peticions que arriben en el període entre legislatu-
res. Per aquest motiu es va proposar introduir un nou 
apartat a l’article 17.

Per a assegurar la màxima seguretat jurídica i la bona 
tècnica normativa es va preparar un text que fou aprovat 
per la Mesa del Parlament, en la sessió del 23 de març 
de 2010.

A continuació, es transcriuen els articles nous o que han 
sofert algun tipus de modificació.

«Article 5. Formalització de les peticions 
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– Recomanació 4/VIII de la Comissió de Peticions, so-
bre l’obtenció del carnet de pensionista dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya

– Recomanació 5/VIII de la Comissió de Peticions, per-
què es modifiqui la regulació sobre l’error judicial

– Recomanació 6/VIII de la Comissió de Peticions, 
d’adequació de la regulació sobre les parelles de fet a 
la normativa europea 

– Declaració del Parlament de Catalunya de suport a 
l’objectiu de la Xarxa d’Alcaldes per la Pau de promou-
re l’abolició de les armes nuclears

En les pàgines següents es troben aquests textos.

«Resolució 470/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre l’eliminació del límit d’edat per a accedir als 
cossos de bombers i de policia

»Tram. 125-00100/08 i 125-00104/08

»Comissió de Peticions

»La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el dia 
19 de maig de 2009, ha debatut l’escrit relatiu al lí-
mit d’edat per a accedir als cossos de bombers (tram. 
125-00100/08) i l’escrit relatiu al límit d’edat per a 
accedir als cossos de bombers i de policia (tram. 125-
00104/08).

»Finalment, d’acord amb l’article 60.5 del Reglament, 
ha adoptat la següent

»Resolució

»El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

»1. Presentar, abans que finalitzi el proper període 
de sessions, un projecte de llei que modifiqui la Llei 
5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de pre-
venció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalu-
nya, per a eliminar el límit d’edat màxim per a accedir 
al Cos de Bombers de la Generalitat.

»2. Estudiar les mesures a adoptar per a eliminar el 
límit d’edat d’accés a la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra.

»Palau del Parlament, 19 de maig de 2009»

«Resolució 516/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre les compensacions i les mesures de protecció 
per l’hospitalització de familiars

»Tram. 125-00094/08

»Comissió de Peticions

»La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el dia 
14 de juliol de 2009, ha debatut l’escrit relatiu a les 
compensacions i les mesures de protecció per hospita-
lització de familiars (tram. 125-00094/08).

»Finalment, d’acord amb l’article 60.5 del Reglament, 
ha adoptat la següent

»Resolució

»El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

»1. Impulsar, en el marc de la Comissió de Convenis 
Col·lectius creada en el si del Consell de Relacions La-

de fer públic en el web. Durant el període d’adhesions 
resten suspesos la tramitació de la petició electrònica 
i el període de tres mesos per a resoldre establert per 
l’article 17.

»5. La Comissió de Peticions, atenent la naturalesa i les 
dades contingudes en una petició, es reserva la potestat 
de tramitar com a petició electrònica privada una peti-
ció per a la qual s’ha sol·licitat el caràcter públic.»

«Article 17. Respostes de les peticions

»1. La Comissió de Peticions ha de contestar les peti-
cions admeses a tràmit i ha de notificar l’acord adoptat 
a la persona o persones interessades en el termini mà-
xim de tres mesos a comptar de la data de presentació. 
Aquest termini queda en suspens en el cas que se n’hagi 
demanat la solució de defectes o requerit una informa-
ció en els termes establerts pels articles 11 i 12, i també 
durant els períodes de vacances parlamentàries.

»2. El termini de tres mesos establert per l’apartat 1 
comença a comptar, en el cas de les peticions formula-
des en el període que va des que es dissol el Parlament 
fins que es constitueix el següent, a partir de la data 
de constitució de la Comissió de Peticions del període 
següent. En tots els casos, s’ha d’informar els peticio-
naris d’aquesta circumstància, i també de l’inici de la 
tramitació. [...]»

6. Resolucions. Recomanacions. Declaracions 
Institucionals

En el període que va des de l’1 de gener de 2008 fins 
al moment de presentar l’informe en data 15 de juliol 
de 2010, la Comissió de Peticions ha aprovat un total 
de tres resolucions: 

– Resolució 470/VIII del Parlament de Catalunya, sobre 
l’eliminació del límit d’edat per a accedir als cossos de 
bombers i de policia

– Resolució 516/VIII del Parlament de Catalunya, so-
bre les compensacions i les mesures de protecció per 
l’hospitalització de familiars

– Resolució 564/VIII del Parlament de Catalunya, so-
bre el termini i els criteris d’inscripció a les llars d’in-
fants públiques

També, sobre la base de peticions estudiades en la Co-
missió de Peticions, els diversos grups parlamentaris 
han impulsat l’aprovació de sis recomanacions i d’una 
declaració, que fou llegida en el Ple del Parlament.

– Recomanació 1/VIII de la Comissió de Peticions, per-
què es modifiqui la Llei 10/1998, d’unions estables de 
parella, a fi de crear un registre administratiu

– Recomanació 2/VIII de la Comissió de Peticions, 
perquè el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques tingui en compte els itineraris ciclistes en les 
modificacions de la xarxa viària

– Recomanació 3/VIII de la Comissió de Peticions, per-
què es modifiqui el Reial decret 240/2007 amb relació 
a la coordinació dels registres administratius d’unions 
estables de parella
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»La situació a Catalunya contrasta amb el que estableix 
la legislació d’altres comunitats autònomes –Navarra, 
Aragó, València, Illes Balears, Madrid, Andalusia, Illes 
Canàries, Extremadura, País Basc i Cantàbria– que han 
creat llurs propis registres. Cal tenir present que l’exis-
tència d’un registre pot tenir utilitat als efectes d’acre-
ditar fets i circumstàncies que afecten drets derivats de 
les unions estables de parella.

»Per aquest motiu la Comissió de Peticions ha adoptat, 
d’acord amb l’article 60.5 del Reglament, la següent

»Recomanació

»La Comissió de Peticions recomana als grups par-
lamentaris i al Govern, com a titulars de la iniciati-
va legislativa, que proposin la modificació de la Llei 
10/1998, del 15 de juliol, d’unions estables de parella, 
a fi de crear un registre administratiu en què es puguin 
inscriure les dites unions.

»Palau del Parlament, 8 d’abril de 2008»

«Recomanació 2/VIII de la Comissió de Peticions, 
perquè el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques tingui en compte els itineraris ciclistes en 
les modificacions de la xarxa viària

»La Comissió de Peticions del dia 11 de novembre 
de 2008 ha examinat la petició presentada pel senyor 
Ignasi Solernou i Morera sobre la circulació de bici-
cletes pel tram Sant Fruitós de Bages - Sallent de la 
carretera C-16.

»Els fets exposats en la petició i l’informe corresponent 
emès pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques fan palès que la construcció de carreteres i 
les modificacions de la xarxa viària poden afectar en 
alguns casos els circuits habituals dels cicloturistes de 
la zona, la qual cosa pot comportar inconvenients per 
als desplaçaments amb bicicleta o per al seu ús lúdic 
o esportiu.

»Per aquest motiu, la Comissió de Peticions ha adoptat, 
d’acord amb l’article 60.5 del Reglament, la següent

»Recomanació

»La Comissió de Peticions recomana al Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques que tingui en 
compte, en la construcció de carreteres i en les modi-
ficacions de la xarxa viària que es projectin, els itine-
raris ciclistes existents, amb la finalitat de preveure les 
solucions adequades per a mantenir-los o, si escau, els 
itineraris alternatius corresponents.

»Palau del Parlament, 11 de novembre de 2008»

«Recomanació 3/VIII de la Comissió de Peticions, 
perquè es modifiqui el Reial decret 240/2007 amb 
relació a la coordinació dels registres administratius 
d’unions estables de parella

»La Comissió de Peticions va aprovar el 8 d’abril de 
2008 la Recomanació 1/VIII, per la qual es demanava 
als grups parlamentaris i al Govern iniciar una modifi-
cació de la Llei 10/1998, del 15 de juliol, d’unions esta-
bles de parella, per tal de crear un registre administratiu 
en què es poguessin inscriure les dites unions.

borals, les actuacions necessàries perquè els convenis 
col·lectius estableixin mesures específiques de concili-
ació de la vida familiar i laboral per als supòsits d’aten-
ció mèdica de llarga durada als familiars més propers i, 
singularment, amb relació als menors que requereixen 
hospitalització.

»2. Considerar d’una manera especial i preferent, en un 
termini de sis mesos, el supòsit d’hospitalització de llar-
ga durada dels menors en el marc de les mesures d’ajut 
i de suport per l’estada i la manutenció dels familiars 
acompanyants dels malalts hospitalitzats de la Instruc-
ció del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 
l’any 1981, que està en procés d’actualització.

»Palau del Parlament, 14 de juliol de 2009»

«Resolució 564/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre el termini i els criteris d’inscripció a les llars 
d’infants públiques

»Tram. 125-00123/08

»Comissió de Peticions

»La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el dia 
24 de novembre de 2009, ha debatut l’escrit relatiu a la 
modificació del termini d’inscripció a les llars d’infants 
públiques (tram. 125-00123/08)

»Finalment, d’acord amb l’article 60.5 del Reglament, 
ha adoptat la següent

»Resolució

»1. El Parlament insta el Govern a fer l’assessorament 
necessari als municipis perquè els ajuntaments pu-
guin: 

»a) Permetre la inscripció dels infants a les llistes d’es-
pera de les llars d’infants públiques un cop el nadó és 
nat, en lloc d’esperar-se fins a les setze setmanes de la 
criatura.

»b) Optimitzar la gestió de les llistes d’espera.

»c) Aclarir els criteris d’acceptació a les llistes d’espera 
un cop finit el termini ordinari.

»2. El Parlament insta el Govern a traslladar el debat 
generat amb relació a la inscripció a les llars d’infants 
a la comissió mixta entre el Departament d’Educació i 
les entitats municipalistes.

»Palau del Parlament, 24 de novembre de 2009»

«Recomanació 1/VIII de la Comissió de Peticions, 
perquè es modifiqui la Llei 10/1998, d’unions estables 
de parella, a fi de crear un registre administratiu

»La Comissió de Peticions del dia 8 d’abril de 2008 
ha examinat la petició presentada per la senyora Inga 
Urbina sobre la creació d’un registre de parelles de fet a 
Catalunya, que no va ésser tingut en compte per la Llei 
10/1998, del 15 de juliol, d’unions estables de parella.

»La dita llei no estableix l’existència de cap registre 
administratiu per a la inscripció de les unions estables 
de parella, fet que comporta que a Catalunya les unions 
d’aquest tipus no puguin ésser inscrites en un registre, 
llevat dels que han estat creats per alguns ajuntaments 
a iniciativa pròpia.
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compareixença de diversos experts en dret penal, ha 
constatat que la regulació actual del recurs de revisió 
en permet interpretacions restrictives que fan prevaldre 
el principi de cosa jutjada (i d’intangibilitat, invariabi-
litat i immodificabilitat de les sentències) i menysté el 
principi de justícia en els casos en què hi pugui haver 
hagut error judicial.

»En concret, l’article 954.4 de la Llei d’enjudiciament 
criminal estableix que els nous fets o proves «eviden-
ciïn» la innocència de la persona condemnada. Una 
interpretació estricta d’aquest article reclama que els 
nous fets o proves tinguin el valor absolut d’evidenciar-
ne la innocència. En canvi, en altres països, com ara 
França, la revisió és possible quan nous fets o proves 
poden fer néixer dubtes sobre la culpabilitat de la per-
sona condemnada.

»La Comissió de Peticions també ha estudiat la possi-
bilitat que es faci una regulació separada sobre l’error 
judicial. Es regularien, així, de manera integral el pro-
cediment que s’ha de seguir i les conseqüències dels 
errors judicials, tant en l’àmbit processal com en l’àmbit 
indemnitzatori, i s’evitaria que els tràmits administrati-
us posteriors per a aconseguir la indemnització no tin-
guessin connexió amb les decisions judicials. A més, es 
podrien distingir de manera coherent els casos en què 
es declara un error judicial simplement indemnitzatori, 
en els quals no hi ha anul·lació de sentència, dels casos 
en què calen una sentència anul·lativa i la indemnització 
corresponent.

»Sobre aquesta qüestió s’han demanat els dos informes 
disponibles a l’arxiu de la Comissió.

»Per aquest motiu, la Comissió de Peticions ha adoptat, 
d’acord amb l’article 60.5 del Reglament, la següent

»Recomanació

»La Comissió de Peticions recomana al Congrés dels 
Diputats i al Senat que es modifiquin els supòsits i les 
conseqüències processals i econòmiques del recurs de 
revisió, sia per mitjà de la reforma de l’article 954 de 
la Llei d’enjudiciament criminal, sia dictant una llei 
integral sobre l’error judicial.

»Palau del Parlament, 11 de maig de 2010»

«Recomanació 6/VIII de la Comissió de Peticions, 
d’adequació de la regulació sobre les parelles de fet 
a la normativa europea 

»La Comissió de Peticions va aprovar el 8 d’abril de 
2008 la Recomanació 1/VIII, per la qual es demanava 
als grups parlamentaris i al Govern d’iniciar una modi-
ficació de la Llei 10/1998, del 15 de juliol, d’unions es-
tables de parella, a fi de crear un registre administratiu 
en què es poguessin inscriure les dites unions.

»El 9 de desembre de 2008, la Comissió de Peticions va 
aprovar la Recomanació 3/VIII per la qual es demanava 
al Ministeri de Treball i Immigració la modificació de 
l’article 2.b del Reial decret 240/2007, del 16 de febrer, 
sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de 
ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d’al-
tres estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Euro-
peu, per tal de precisar que el requisit de no-simultaneïtat 

»Tanmateix, un cop vista l’ampliació que s’ha fet de 
la petició inicial que va donar lloc a la Recomanació  
1/VIII, la Comissió de Peticions constata que la creació 
de l’esmentat registre a Catalunya pot esdevenir insufi-
cient si no s’acompanya d’una modificació simultània 
de la normativa estatal que asseguri l’existència d’una 
coordinació entre els registres administratius existents a 
l’Estat, a l’efecte de donar ple compliment al que deter-
mina la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, del 29 d’abril de 2004, relativa al dret dels 
ciutadans de la Unió i dels membres de llurs famílies 
a circular i a residir lliurement al territori dels estats 
membres.

»Per aquest motiu, la Comissió de Peticions ha adoptat, 
d’acord amb l’article 60.5 del Reglament, la següent

»Recomanació

»La Comissió de Peticions recomana al Ministeri de 
Treball i Immigració la modificació de l’article 2.b del 
Reial decret 240/2007, del 16 de febrer, sobre entrada, 
lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans 
dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats 
part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, per 
tal de precisar que el requisit de no-simultaneïtat de 
dos o més registres d’unions estables de parella es pot 
complir mitjançant l’existència d’un sistema de coor-
dinació dels registres autonòmics i locals que permeti 
al Ministeri conèixer-ne el contingut i contrastar, per 
aquesta via, el compliment del requisit esmentat.

»Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008»

«Recomanació 4/VIII de la Comissió de Peticions, 
sobre l’obtenció del carnet de pensionista dels Fer
rocarrils de la Generalitat de Catalunya 

»La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el dia 
23 de juliol de 2009, ha examinat la petició presentada 
per la senyora M. Eugènia Pérez Canals sobre l’obtenció 
de la targeta de jubilada dels Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (tram. 125-00127/08).

»Finalment, d’acord amb l’article 60.5 del Reglament, 
formula la següent

»Recomanació

»La Comissió de Peticions recomana al Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques que tingui en 
compte la situació plantejada en la petició pel que fa a 
l’obtenció del carnet de pensionista dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya per jubilació anticipada, 
en el marc dels treballs que el dit departament duu a 
terme, en compliment del Pla de transport de viatgers 
de Catalunya, per a la integració tarifària del conjunt 
del territori de Catalunya per a l’any 2012.

»Palau del Parlament, 23 de juliol de 2009»

«Recomanació 5/VIII de la Comissió de Peticions, 
perquè es modifiqui la regulació sobre l’error judi
cial 

»La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el dia 
11 de maig de 2010, ha examinat l’escrit relatiu a la 
situació d’injustícia d’un immigrant marroquí (tram. 
125-00079/08) i, després de demanar i substanciar la 
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»– Que el Tractat de no-proliferació d’armes nuclears, 
que va entrar en vigor el 5 de març de 1970 i té com a 
objectiu final promoure el desarmament nuclear gene-
ral i complet, va ser ratificat per l’Estat espanyol el 13 
d’octubre de 1987.

»– Que la Resolució 50/245, del 10 de setembre de 
1996, de l’Assemblea General de les Nacions Unides va 
aprovar el Tractat de prohibició completa dels assaigs 
nuclears.

»– Que el Tractat de la Unió Europea disposa que la 
política exterior i de seguretat comuna té per objectiu 
el manteniment de la pau i la seguretat internacionals, 
de conformitat amb els principis de la Carta de les Na-
cions Unides.

»– Que el Parlament Europeu ha declarat, en les seves 
resolucions sobre el desarmament nuclear, que la Unió 
Europea té com a objectiu l’eliminació total de les ar-
mes nuclears.

»– Que l’article 15 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya disposa que la Generalitat ha promoure la cultura 
de la pau i accions de foment de la pau al món, i que 
l’article 199 d’aquest mateix Estatut disposa que la Ge-
neralitat ha d’impulsar i coordinar, en l’àmbit de les 
seves competències, les accions exteriors dels ens locals 
i dels organismes i altres ens públics de Catalunya, sens 
perjudici de l’autonomia que tinguin.

»– Que la Llei del Parlament de Catalunya 21/2003, del 
4 de juliol, de foment de la pau, determina que l’Admi-
nistració de la Generalitat i els ens locals han d’actuar, 
d’acord amb les seves competències, per tal de fomentar 
el desarmament global.

»– Que les armes nuclears constitueixen una amenaça 
per a la pau i la seguretat internacionals.

»– Que la proliferació d’armes nuclears pot agreujar el 
risc d’una guerra nuclear.

»Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya: 

»– Dóna suport a l’objectiu de la Xarxa d’Alcaldes per 
la Pau de promoure l’abolició de les armes nuclears 
abans de l’any 2020.

»– Manifesta el seu suport a tots els ajuntaments de 
Catalunya que s’han adherit a la Xarxa d’Alcaldes per 
la Pau.

»Palau del Parlament, 16 de desembre de 2008»

7. Peticions electròniques

El 4 de juny de 2010 es va posar en funcionament un 
nou espai a la seu electrònica del Parlament, anome-
nada «e-peticions», on els ciutadans que ho desitgin 
poden fer arribar electrònicament les seves peticions 
a la Comissió de Peticions. Aquest espai permetrà que 
qui ho vulgui, i d’acord amb la Comissió, faci públic al 
web el contingut de la seva sol·licitud, un cop admesa 
a tràmit, i que altres persones s’hi puguin adherir. No 
obstant això, també es pot optar per emprar el sistema 
de peticions electròniques sense publicar-ne el contin-
gut ni obrir-les a adhesions.

de dos o més registres d’unions estables de parella es pot 
complir mitjançant l’existència d’un sistema de coordina-
ció dels registres autonòmics i locals que permeti al Mi-
nisteri conèixer-ne el contingut i contrastar, per aquesta 
via, el compliment del requisit esmentat.

»Atès que la Comissió de Peticions continua examinant 
peticions sobre la manca de coordinació dels registres 
de parelles de fet, d’acord amb l’article 60.5 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

»Recomanació

»La Comissió de Peticions recomana al Ministeri de 
Treball i Immigració la modificació de l’article 2.b 
del Reial decret 240/2007, del 16 de febrer, sobre 
entrada, lliure circulació i residència a Espanya de 
ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i 
d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, per tal de precisar que el requisit de no-
simultaneïtat de dos o més registres d’unions estables 
de parella es pot complir mitjançant l’existència d’un 
sistema de coordinació dels registres autonòmics i 
locals que permeti al Ministeri conèixer-ne el con-
tingut i contrastar, per aquesta via, el compliment del 
requisit esmentat, i així donar ple compliment al que 
determina la Directiva 2004/38/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, del 29 d’abril de 2004, relativa 
al dret dels ciutadans de la Unió i dels membres de 
llurs famílies a circular i a residir lliurement en el 
territori dels estats membres.

»Palau del Parlament, 29 de juny de 2010»

«Declaració del Parlament de Catalunya de suport a 
l’objectiu de la Xarxa d’Alcaldes per la Pau de pro
moure l’abolició de les armes nuclears

»La Comissió de Peticions del Parlament va acordar, 
en la sessió tinguda el dia 25 de juny de 2008, instar 
els grups parlamentaris a promoure una declaració ins-
titucional de suport a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau 
amb relació a la tasca que porta a terme per aconseguir 
l’abolició de les armes nuclears en l’horitzó de l’any 
2020 i obtenir la major adhesió possible dels municipis 
de Catalunya a aquesta iniciativa.

»La Xarxa d’Alcaldes per la Pau és integrada per ciutats 
d’arreu del món que han expressat llur suport al progra-
ma proposat el 1982, a la seu de les Nacions Unides, 
per Takeshi Araki, llavors alcalde d’Hiroshima, amb la 
finalitat de promoure la solidaritat entre les ciutats per 
l’abolició de les armes nuclears. Avui en dia, integren 
aquesta organització més de dues mil ciutats de 128 
països i regions, i la Xarxa d’Alcaldes per la Pau gau-
deix d’un estatut consultiu especial davant del Consell 
Econòmic i Social de les Nacions Unides.

»En aquest sentit, cal tenir present: 

»– Que la Carta de les Nacions Unides i la Resolució 
2625 (XXV) de l’Assemblea General de les Nacions 
Unides, del 24 d’octubre de 1970, proclamen el principi 
que els estats, en les relacions internacionals, tenen el 
deure d’abstenir-se de recórrer a l’amenaça o l’ús de 
la força.
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»f) La petició pot ser remesa a una altra autoritat o 
poder públic competent per raó del seu contingut.

»3. Formalització de les peticions electròni-
ques

»a) El peticionari per via electrònica s’ha d’identificar 
amb el nom i els cognoms, la nacionalitat, si escau, el 
domicili i una adreça de correu electrònic verificable. 
El peticionari dóna consentiment al Parlament perquè 
verifiqui aquestes dades per tal de comprovar-ne l’au-
tenticitat. El peticionari també pot utilitzar la signatura 
electrònica quan aquest sistema sigui implementat.

»b) La petició es pot fer en qualsevol de les llengües 
oficials a Catalunya.

»c) El peticionari ha de seguir les limitacions d’espais 
i de caràcters que s’indiquen en el web.

»d) Les peticions electròniques poden tenir caràcter 
públic o caràcter privat d’acord amb la voluntat expres-
sada pel peticionari.

»e) Les peticions electròniques de caràcter públic són 
les que es publiquen en el web del Parlament i que 
permeten rebre adhesions d’altres persones, inclosa la 
possibilitat que els adherents hi afegeixin arguments i 
comentaris. Cal el consentiment exprés del peticionari 
per tal de tractar la petició com a pública.

»f) Les peticions electròniques de caràcter privat es 
tramiten com les peticions escrites i no se’n fa publicitat 
en el web del Parlament.

»g) El Parlament, per raó de la naturalesa de la petició, 
es reserva la potestat de tramitar com a petició priva-
da una petició per a la qual s’ha sol·licitat el caràcter 
públic.

»4. Comunicacions del parlament 

»El peticionari o l’adherent accepten rebre les respostes 
i altres comunicacions del Parlament per via electrònica 
a l’adreça de correu electrònic indicada en la identifi-
cació corresponent.

»5. Dades personals

»a) Les dades personals del peticionari i dels adherents 
no estan disponibles per al públic i s’han de tractar 
segons els principis que prescriu la Llei de protecció 
de dades. Les dades personals no es poden fer servir 
per cap altre motiu que no estigui relacionat amb la 
petició.

»b) El peticionari pot exigir la confidencialitat del seu 
nom.

»6. Llenguatge

»La petició no pot contenir llenguatge ofensiu o injuriós 
amb relació a persones concretes o amb relació a col-
lectius o institucions. El llenguatge que s’empri tant en 
la petició com en les adhesions ha de ser l’escaient per 
a no ferir l’honor o la sensibilitat de les persones que 
han de valorar la petició pròpia o la d’altri.

El nou espai per a les peticions electròniques ha estat 
elaborat per la Comissió de Peticions amb el suport 
tècnic del departament d’informàtica del Parlament.

Per a poder fer una petició electrònica cal estar regis-
trat a l’espai «El meu Parlament», que permet també 
personalitzar l’accés al web del Parlament i gestionar 
subscripcions. En el formulari de registre s’ha d’intro-
duir una adreça de correu, el nom i una contrasenya. 
A continuació es rep un missatge de correu electrònic 
a través del qual s’ha de confirmar el registre. Un cop 
s’ha accedit a «El meu Parlament», es troba el formulari 
per a cursar la petició.

Com es diu en l’apartat 5, per a la posada en marxa 
del sistema de peticions electròniques es van modificar 
les Normes internes de funcionament de la Comissió 
de Peticions. També s’han elaborat unes condicions 
d’ús del sistema de peticions electròniques, les quals 
es transcriuen a continuació.

«Peticions electròniques 

»Condicions d’ús

»1. Regulació

»El dret de petició és un dret fonamental reconegut 
per la Constitució espanyola (art. 29) i l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya (art. 29.5), i que és regulat per 
la Llei orgànica 4/21001, del 12 de novembre, del dret 
de petició, pel Reglament del Parlament de Catalunya 
(art. 60) i per les Normes internes de la Comissió de 
Peticions.

»2. Objecte

»a) L’objecte de la petició ha de ser una actuació que el 
peticionari vol que el Parlament dugui a terme.

»b) El dret de petició no té la naturalesa de queixa o 
greuge contra una acció concreta d’una administració 
o d’un particular.

»c) Es valoren especialment les peticions amb un in-
terès col·lectiu i les que tenen per objecte una reforma 
legislativa.

»d) L’objecte de la petició no pot afectar competències 
pròpies de l’àmbit judicial o administratiu. La separa-
ció de poders requereix que el Parlament s’abstingui 
de resoldre sobre afers que són competència d’altres 
institucions, especialment si aquestes coneixen o han 
de conèixer l’afer.

»e) La petició feta al Parlament pot ser remesa al Síndic 
de Greuges quan per la naturalesa i les característiques 
sigui més pròpia d’un greuge o una queixa. Amb aques-
ta finalitat s’ha subscrit un conveni entre el Síndic i la 
Comissió de Peticions del Parlament.
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»13. Acumulació de peticions

»a) El Parlament es reserva la potestat d’acumular pe-
ticions de diferents peticionaris amb un mateix objecte 
o substancialment relacionats.

»b) L’acció d’acumulació no eximeix el Parlament de 
l’obligació de respondre als diferents peticionaris.

»Advertiments

»– L’ús del sistema electrònic de peticions implica l’ac-
ceptació plena i sense reserves de les condicions esta-
blertes pel Parlament. El Parlament es reserva el dret 
de modificar les condicions periòdicament.

»– Les peticions que es presentin sense complir les 
condicions establertes no són validades pel Parlament. 
La no-validació posa fi al procés, amb la comunicació 
prèvia al peticionari, sens perjudici que el peticionari 
pugui presentar la petició per escrit.

»– S’exigeix un ús cautelós i responsable del sistema de 
peticions electròniques.

»– S’adverteix als peticionaris i als adherents que la 
vulneració de les condicions del sistema de peticions 
electròniques pot comportar l’incompliment de la le-
gislació vigent i la consegüent exigència de responsa-
bilitat.

»– Si ho considera necessari, el Parlament pot empren-
dre les accions legals pertinents amb relació als petici-
onaris i als adherents.»

8. Conveni amb el Síndic de Greuges

El president del Parlament, Ernest Benach, i el síndic 
de greuges, Rafael Ribó, van signar mitjançant signa-
tura electrònica el 12 de maig de 2009 un conveni de 
col·laboració amb l’objectiu de facilitar la tramitació de 
les peticions i queixes sobre els drets i les llibertats que 
els ciutadans presenten a la Comissió de Peticions del 
Parlament o al Síndic de Greuges. Amb aquest conveni 
es vol atendre amb més agilitat aquestes demandes i 
evitar duplicitats en la tramitació.

L’acord estableix la coordinació entre totes dues insti-
tucions tant a l’hora d’informar-se quan tinguin conei-
xement d’haver rebut totes dues una mateixa queixa o 
petició com de remetre’s mútuament les que correspon-
gui tramitar a l’altra. A més, recull el compromís de 
mantenir una col·laboració permanent intercanviant la 
informació rellevant per a l’exercici de les respectives 
funcions i orientant els ciutadans respecte a les funcions 
que té l’altra institució quan això li pugui ser útil per a 
millorar la garantia dels seus drets.

A continuació es transcriu el dit conveni.

«Conveni de col·laboració entre el Parlament 
de Catalunya i el Síndic de Greuges

»Reunits

»D’una banda, el M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual, 
president del Parlament de Catalunya.

»7. Referències a altres persones 

»a) S’ha d’evitar fer referència directa o indirecta a 
persones concretes tant en la petició com en les ad-
hesions.

»b) Per “referència indirecta” s’entén la referència a 
una persona la identitat de la qual pot ser fàcilment 
reconeguda per mitjà de les al·lusions que es fan en la 
mateixa petició o adhesió.

»c) S’han de tenir especialment en compte les normes 
de protecció dels menors.

»8. Certesa de les declaracions

»a) Les declaracions fetes en la petició o en l’adhesió 
han de ser certes i comprovables. No s’admeten pe-
ticions o adhesions amb continguts calumniosos. No 
obstant això, s’admeten judicis de valor en les argumen-
tacions que s’al·leguin en favor de la petició.

»b) El Parlament es reserva la facultat d’exigir la com-
provació dels fets exposats en les peticions.

»9. Verificació presencial

»Els peticionaris tenen el deure de comparèixer davant 
el Parlament si així se’ls requereix per tal de verificar-
ne la identitat.

»10. Compareixences

»El Parlament té la facultat de fer comparèixer els pe-
ticionaris en seu parlamentària per a precisar aspectes 
de la petició o per a poder explicar els motius pels quals 
exerceixen el dret de petició.

»11. Termini per a presentar adhesions

»a) Una petició pública resta en el web perquè els ciu-
tadans s’hi puguin adherir en el termini d’un mes, com 
a mínim, o de quatre mesos, com a màxim, a elecció 
del peticionari. Durant aquest temps resta suspesa la 
tramitació de la petició electrònica.

»b) Si el peticionari no fa constar cap termini per a 
presentar adhesions, aquest és de dos mesos.

»c) No obstant el que estableixen les lletres a) i b), el 
Parlament pot reduir el termini per a presentar adhesi-
ons garantint sempre un mínim d’un mes.

»d) En finalitzar el termini per a les adhesions, s’inicien 
els tràmits posteriors a l’admissió, els quals han de dur 
a una decisió de la Comissió de Peticions en el termini 
de tres mesos.

»12. Reiteració de peticions

»No es pot tornar a tramitar en la mateixa legislatura 
una nova petició amb el mateix objecte o substancial-
ment relacionat amb una petició presentada anterior-
ment, llevat dels casos en què, a criteri de la Mesa de 
la Comissió, s’hagi produït un canvi rellevant en les 
circumstàncies que van motivar la petició inicial.
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»De l’altra, l’I. Sr. Rafael Ribó i Massó, síndic de greu-
ges de Catalunya.

»Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal neces-
sària per formalitzar aquest conveni i

»Manifesten

»1. Que l’article 60 del Reglament del Parlament de 
Catalunya determina que la Comissió de Peticions és 
l’òrgan competent de la Cambra per tramitar les peti-
cions que els ciutadans fan al Parlament en exercici del 
dret de petició individual o col·lectiva.

»2. Que en l’exercici d’aquest dret de petició, els ciuta-
dans presenten sovint al Parlament sol·licituds o queixes 
el contingut de les quals té relació amb competències 
que corresponen al Síndic de Greuges i, a vegades, ho 
fan també adreçant-se simultàniament a les dues ins-
titucions.

»3. Que la lletra e de l’article 60.3 del Reglament del 
Parlament preveu que la Comissió de Peticions pugui 
acordar remetre les peticions al Síndic de Greuges, als 
efectes establerts per la Llei que regula aquesta insti-
tució.

»4. Que el Síndic de Greuges té la funció de protegir 
i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la 
Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya, per 
la qual cosa supervisa l’actuació de les administracions 
públiques de Catalunya i del personal que en depèn o 
afecta a un servei púbic.

»5. Que el Síndic de Greuges compleix les seves funci-
ons amb independència i amb objectivitat, investigant 
i resolen els expedients iniciats d’ofici i les queixes for-
mulades pels ciutadans.

»6. Que atesa la coincidència d’interessos i responsa-
bilitats que es donen entre la Comissió de Peticions del 
Parlament i el Síndic de Greuges pel que fa a la defensa 
dels deures i llibertats dels ciutadans, ambdues parts 
consideren essencial establir un marc de col·laboració 
permanent i al dit efecte,

»Acorden

»Primer. Objecte del conveni

»L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col-
laboració entre el Parlament de Catalunya i el Síndic de 
Greuges en relació amb les peticions que es presentin 
a la Cambra i/o davant el Síndic de Greuges que tenen 
relació amb els drets i les llibertats dels ciutadans.

»Segon. Coordinació d’actuacions

»1. Quan alguna de les dues institucions tingui coneixe-
ment que una petició o una queixa s’ha presentat tam-
bé davant l’altra institució, es procedirà en la forma 
establerta en aquest conveni amb la finalitat d’evitar 
duplicitat d’actuacions.

»2. D’acord amb el que preveu l’article 60 del Regla-
ment del Parlament, la Comissió de Peticions donarà 
trasllat de les peticions al Síndic de Greuges quan per 
la naturalesa o contingut de la petició la Comissió con-
sideri que ha de ser aquesta institució la que les ha de 

tramitar, d’acord amb les funcions que la llei atribueix 
al Síndic de Greuges. Aquest trasllat posarà fi al proce-
diment de petició, sens perjudici que la Comissió pugui 
donar coneixement cautelar al Síndic de Greuges abans 
de prendre la seva decisió.

»3. El Síndic de Greuges donarà trasllat al Parlament 
de les seves actuacions quan, per la seva naturalesa o 
contingut, consideri que ha de ser aquesta institució que 
les ha de tramitar d’acord amb les funcions que corres-
ponen al Parlament de Catalunya. En aquests supòsits 
el Síndic preguntarà a la persona que s’hi hagi adreçat 
si està d’acord en que es faci aquesta tramesa.

»4. Ambdues institucions es donaran trasllat recíproca-
ment de les actuacions adoptades com a conseqüència 
del que preveuen els apartats 2 i 3 d’aquest acord.

»Tercer. Col·laboració institucional

»Ambdues parts es comprometen a mantenir una col-
laboració institucional permanent mitjançant l’inter-
canvi de la informació rellevant per a l’exercici de les 
respectives funcions i l’orientació als ciutadans sobre les 
funcions realitzades per l’altra institució quan pugui ser 
útil per a la millor garantia dels seus drets.

»Quart. Comissió de seguiment

»Es crea una comissió tècnica formada per dos mem-
bres, designats per la Comissió de Peticions i pel Síndic 
de Greuges respectivament, que tindrà com a missió fer 
el seguiment de les actuacions que es desenvolupin en 
el marc d’aquest conveni.

»Cinquè. Reserva d’informació

»Ambdues parts es comprometen a fer ús de la docu-
mentació lliurada només per a les finalitats expressades 
en aquest conveni.

»Sisè. Durada del conveni

»El present conveni té durada indefinida. No obstant 
això, pot quedar sense efecte per acord de les dues ins-
titucions, o a sol·licitud d’una d’elles amb una comuni-
cació prèvia d’un mes com a mínim. Les parts, de comú 
acord, podran modificar o ampliar aquest conveni en 
qualsevol moment, especialment quan ho aconselli la 
seva experiència de funcionament.

»I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest 
conveni per duplicat en el lloc i data indicats al prin-
cipi.

»Palau del Parlament, 12 de maig de 2009»

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2010

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual



30 de juliol de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 784

106

INFORMACIó

4.45.02.

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la resolució 585/VIII, amb número de 
tramitació 290-00523/08, per la qual s’aprova l’infor-
me de fiscalització 13/2009, referent a la contractació 
de serveis externs en hospitals de la xarxa hospitalària 
d’utilització pública, corresponent al 2006, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió de 
Sindicatura de Comptes.

Barcelona, 19 de juliol de 2010

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
73502).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
02.09.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.07.2010.

control del compliment de la resolució 
618/viii, sobre l’atorgament dels ajuts 
que estableix la llei 2/1983, d’alta mun
tanya, als estudiants universitaris del 
berguedà, el ripollès i la garrotxa
Tram. 290-00552/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73417 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00552/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 618/
VIII, sobre l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 
2/1983, d’alta muntanya, als estudiants universitaris del 
Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa.

Comissió Competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 618/VIII, sobre l’atorgament 

4.45. COMPOSICIó DELS òRGANS DEL PARLA-
MENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

composició del ple del parlament
Tram. 396-00001/08

Renúncia de la condició de diputada
Reg. 73874 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 29.07.2010

Mesa del Parlament

La Mesa ha pres nota de la renúncia a la seva condició 
de diputada al Parlament de Catalunya, de la Sra. Car-
me Figueras i Siñol, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, amb efectes des del dia 29 de juliol de 2010.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2010

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 
4.67.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

control del compliment de la resolució 
585/viii, per la qual s’aprova l’informe 
de fiscalització 13/2009, referent a la 
contractació de serveis externs en hos
pitals de la xarxa hospitalària d’utilitza
ció pública, corresponent al 2006
Tram. 290-00523/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 73502 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.07.2010

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
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90.000 són de les 7 comarques de l’Alt Pirineu, l’Aran 
i el Solsonès i, per tant, les comarques del Ripollès, 
la Garrotxa i el Berguedà tenen un total d’habitants 
de prop de 123.000. Això suposa que, per poder do-
tar correctament la línia d’ajuts, caldria augmentar el 
pressupost de la mateixa un 136%, és a dir, passar dels 
actuals 430.000? a 1.090.620? Malauradament, tot i que 
el Govern de la Generalitat voldria ampliar el territori 
d’incidència d’aquesta línia d’ajuts, i sempre ha treballat 
en aquesta línia, en aquests moments de crisi, i de reta-
llada pressupostària de l’Administració, no és possible 
augmentar el pressupost de les beques APA per poder 
cobrir tota l’àrea territorial de muntanya.

Tot i això, el Govern de la Generalitat, que considera 
prioritari disposar d’un sistema de beques i ajuts adaptat 
a les necessitats socials i territorials de la nostra ciuta-
dania, continua treballant per fer efectiu el traspàs de les 
beques i ajuts a l’estudiantat universitari, en aplicació de 
la Sentència del Tribunal Constitucional 188/2001 que 
reconeix competències de la Generalitat de Catalunya 
en aquest àmbit.

Per tant, en el moment que es materialitzi el traspàs, 
la solució serà per al conjunt del territori. Així, els 
ajuts de mobilitat contemplats a la convocatòria APA, 
o altres línies d’ajuts existents per a estudiants, s’in-
tegraran en una única línia d’ajuts universitaris, amb 
l’objectiu d’aplicar a tot Catalunya un sistema de be-
ques i ajuts a l’estudi de qualitat i adaptat a les ne-
cessitats socials i territorials del nostre estudiantat.

Barcelona, 12 de juliol de 2010

Josep Huguet i Biosca
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

control del compliment de la resolu
ció 620/viii del parlament de catalunya, 
sobre els ajuts per a pal·liar els efectes 
econòmics de la tempesta d’agost del 
2009 a les explotacions agràries de frui
ta dolça afectades
Tram. 290-00554/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73519 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00554/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 620/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre els ajuts per a pal·liar 
els efectes econòmics de la tempesta d’agost del 2009 a 
les explotacions agràries de fruita dolça afectades.

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca

dels ajuts que estableix la Llei 2/1983, d’alta muntanya, 
als estudiants universitaris del Berguedà, el Ripollès 
i la Garrotxa (núm. tram. 290-00552/08), us informo 
del següent: 

Amb la finalitat de garantir l’accés a la universitat en 
igualtat d’oportunitats de tota la població catalana, i fins 
que Catalunya no disposi d’una veritable política de be-
ques pròpia, des del Govern de la Generalitat s’ofereixen 
Ajuts als estudiants de les comarques de l’Alt Pirineu i 
l’Aran (beques APA).

Les beques APA es van crear l’any 2004, com a pla 
pilot per al curs 2004-2005. Aquest pla tenia per objecte 
concedir ajuts per a la mobilitat comarcal a famílies 
residents a les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu 
i Aran i que algun dels seus membres accedís per 
primera vegada a una universitat catalana en el curs 
2004-2005. Amb aquest pla pilot la Generalitat volia 
conèixer la demanda potencial i les característiques 
dels sol·licitants d’ajuts universitaris per tal de poder 
crear una línia d’ajuts per als estudiants universitaris 
que viuen a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. Els 
estudiants d’aquestes comarques pateixen un greuge 
comparatiu evident respecte els de la resta del país, 
havent de suportar uns costos econòmics molt elevats, 
més enllà dels estrictament acadèmics, derivats de la 
seva residència fora del nucli familiar –l’àmbit territo-
rial de l’Alt Pirineu i Aran, és l’únic de Catalunya que 
no disposa de centres d’ensenyament superior presencial 
amb caràcter permanent, fet que obliga als estudiants a 
traslladar-se a viure a prop del centre universitari triat.

L’any 2005, havent avaluat les sol·licituds i la resolu-
ció dels Ajuts del curs 2004-2005, es va decidir obrir 
una línia definitiva d’ajuts per a mobilitat comarcal a 
les famílies residents en les comarques de l’àmbit de 
l’Alt Pirineu i Aran en què algun dels seus membres 
estigués matriculat en una universitat del sistema uni-
versitari català per al curs acadèmic 2005-2006, i es 
va destinar el doble de quantia que en la prova pilot. 
La mobilitat s’entén com a desplaçament i allotjament 
fora de la comarca on es té la residència familiar. Les 
famílies susceptibles d’ajuts havien de residir en una 
de les comarques següents: Alt Urgell, Alta Ribagorça, 
Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d’Aran. El 
curs 2005-2006 es va mantenir aquesta línia d’ajuts amb 
les mateixes condicions i pressupost.

L’any 2007 el Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa, amb la voluntat d’ampliar la mobilitat dels es-
tudiants universitaris, va fer un pas endavant en aquesta 
convocatòria estenent l’àrea territorial d’aplicació dels 
ajuts a la comarca del Solsonès amb la voluntat de me-
surar l’impacte en aquest territori i la seva ampliació 
a altres comarques de muntanya. El curs 2008-2009 
s’ha mantingut la mateixa convocatòria, tant en bases 
com en pressupost; i el curs 2009-2010 s’ha mantingut 
la convocatòria amb les mateixes bases però amb un 
pressupost inferior (400.000?), a causa de les limitaci-
ons pressupostàries actuals.

Per poder calcular l’augment de dotació econòmica ne-
cessària per a la línia d’Ajuts APA hem tingut en comp-
te la població de l’àrea territorial. Del total de quasi 
213.000 habitants de les comarques de muntanya, quasi 
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D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 620/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre els ajuts per a pal·liar els efectes 
econòmics de la tempesta d’agost del 2009 a les explo-
tacions agràries de fruita dolça afectades (núm. tram. 
290-00554/08), us informo del següent: 

El Parlament de Catalunya, amb data 18 de febrer de 
2010, adoptà la Resolució 620/VIII, en relació als danys 
del temporal d’agost de 2009, sobre les explotacions 
agràries del Segrià i la Noguera, i mitjançant la qual 
s’instava el Govern a desenvolupar actuacions amb les 
dues següents finalitats: 

1. Impulsar accions per a la consecució d’ajuts d’Estat, 
per a pal·liar els efectes econòmics dels danys. 

2. Donar suport a 4 mesures ja establertes pel DAR, en 
fase d’aplicació.

Pel que fa al punt 1, val a dir que en compliment de la 
Resolució del Parlament, el DAR, en data 5 d’octubre de 
2009, pública l’ordre AAR/425/2009, de 23 de setem-
bre, per la qual s’aproven les bases reguladores de les 
mesures per pal·liar el danys provocats per les tempestes 
huracanades de l’estiu de 2009 i se’n convoquen els ajuts 
corresponents. A l’apartat 4.2 de les bases reguladores 
d’aquesta convocatòria, s’estableixen mesures que, amb 
caràcter d’ajuts d’estat, s’adapten al règim de minimis 
que preveu el Reglament CE 1535/2007 de la Comissió 
de 20 de desembre, respecte a l’aplicació d’ajuts d’Estat 
al sector de la producció agrària.

En aquest sentit, a l’esmentat apartat 4.2 s’estableix la 
següent modalitats d’ajuts:

Préstecs de l’ICCA per pal·liar els danys provocats en 
plantacions que, tot i que no hagin provocat la mort de 
l’arbre, comportin reduccions superiors al 30% de la co-
llita de l’any 2010 i la realització de tasques de recupe-
ració de l’arbre, d’acord amb les condicions següents: 

Import màxim: 100% del valor del dany, amb el lí-
mit màxim que s’obtingui d’aplicar els mòduls esta-
blerts a l’annex 3 de l’Ordre i un límit màxim total de 
240.000,00 euros.

Import mínim dels préstecs: 3.000,00 euros.

Termini màxim de devolució: 10 anys, dels quals com 
a màxim 2 són de carència i els 8 restants, de devolució 
del capital.

Tipus d’interès: Euribor a un any més 2 punts percen-
tuals.

Comissions d’estudi i d’obertura: exempts.

Venciment d’interessos i d’amortització: trimestral.

Bonificació tipus d’interès: la bonificació consisteix en 
l’import equivalent a un màxim de 3 punts d’interès du-
rant els 3 primers anys de vida del préstec i pels primers 
85.000,00 euros de préstec.

Com s’ha dit anteriorment, aquests ajuts, que tenen 
caràcter d’ajuts d’Estat, se sotmeten al Reglament CE 
1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre, relatiu a 
l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts 
de minimis en el sector de la producció agrària.

Pel que fa al compliment del suport establert del punt 
2 de l’esmentada resolució, en els seus 4 apartats cal 
assenyalar el següent: 

a) Respecte a l’apartat a) val a dir que els préstecs de l’IC-
CA, establerts a l’apartat 4.1. de l’Ordre AAR/425/2009 
de 23 de setembre, amb la finalitat de pal·liar els danys 
provocats en plantacions que, tot i que no hagin provocat 
la mort de l’arbre, comportin reduccions superiors al 
30% de la collita de l’any 2010 i la realització de tasques 
de recuperació de l’arbre, s’han adreçat explotacions que 
hagin patit danys en les plantacions que comportin afec-
tacions de cara a campanyes posteriors. S’han presentat 
89 sol·licituds, de les quals s’ha formalitzat un total de 84 
préstecs, per un import total de 5.013.740 euros.

b) Respecte a l’apartat b), val a dir que el passat 
04/12/2009 es va publicar l’Ordre AAR/517/2009, de 
18 de novembre, per la qual s’aproven les bases regula-
dores dels ajuts per a la reconversió de plantacions de 
fruita dolça, i s’efectua la convocatòria extraordinària 
corresponent a l’any 2009.

El número de sol·licituds ha estat de 162, de les quals 
es varen aprovar 124 per  un import de concessió de 
808.266,84?

En aquesta línia, el termini de realització de les actuaci-
ons finalitzava el 31/03/2010 i el termini per a justificar 
les inversions era fins el 30/04/2010, de manera que ja 
s’han començat a realitzar les visites de certificacions 
i la previsió és la de tramitar els pagaments abans del 
final del mes d’octubre.

c) Respecte a l’apartat c), cal destacar que el pas-
sat 01/09/2009, es va publicar al DOGC l’Ordre 
AAR/390/2009, de 18 d’agost, per la qual es regula per 
a l’any 2009 la comunicació prèvia a l’inici de les inver-
sions acollides al règim dels ajuts associats al contracte 
global d’explotació, per a la modernització de les explo-
tacions agràries. Les dades corresponents als munici-
pis afectats per les tempestes huracanades i que podien 
acollir-se a aquesta ordre, pel que fa a les comarques 
del Segrià, la Noguera, van ser les següents: 

Comarca Núm. de sol·licituds Inversió sol·licitada 
(euros)

Segrià 34 2.283.628,43

Noguera 23 1.268.291,74

Total 57 3.551.920,17

Aquests expedients es resoldran dins de la convocatòria 
ordinària de contracte global 2010 (Ordre AAR/46/2010, 
de 3 de febrer, DOGC 5563 de 09.02.2010)

d) Respecte a l’apartat d) val a dir que a l’apartat 4.1. 
de l’esmentada Ordre AAR/425/2009, s’establien prés-
tecs de l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) per la 
reposició de mitjans de producció i d’instal·lacions que 
hagin patit danys a causa de les 

e) tempestes superiors al 30% del valor de reposició 
del bé, i danys en plantacions que comportin arrencar i 
tornar a plantar els arbres.

Aquests ajuts s’adreçaren a les explotacions agràries que 
haguessin patit danys en infraestructures i plantacions 
que suposessin l’arrencada de l’arbre, i en cas de sol-
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior, Rela-
cions Institucionals i Participació (reg. 73392).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
06.10.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.07.2010.

control del compliment de la 628/viii, 
sobre l’increment de la plantilla de l’ofi
cina de correus de sant vicenç de cas
tellet (bages)
Tram. 290-00562/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73393 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00562/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 628/VIII, 
sobre l’increment de la plantilla de l’oficina de correus 
de Sant Vicenç de Castellet (Bages)

D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, s’emet informe 
de compliment de la Resolució 628/VIII, que instava el 
Govern de la Generalitat a: 

Reclamar al Govern de l’Estat que la Sociedad Estatal 
de Correos y Telégrafos, SA, incrementi la plantilla de 
l’oficina de Sant Vicenç de Castellet per tal de resol-
dre les deficiències que actualment es produeixen en 
el servei.

L’Administració pública ha de garantir el servei de cor-
reus i telègrafs per a tots els ciutadans i les ciutadanes, 
atesa la seva naturalesa de servei públic, tot i les difi-
cultats per arribar, en moltes ocasions, a zones aïllades, 
urbanitzacions, municipis agregats, etc. i a la manca 
endèmica de mitjans tècnics i personals suficients que 
pateix aquest servei.

Tot i que la gestió del servei públic de Correus, així con 
el seguiment periòdic i la supervisió del funcionament i 
cobertura de les activitats postals (tant en l’àmbit rural 
com en d’altres) correspon a l’Administració General de 
l’Estat, en reiterades ocasiones el Govern de la Genera-
litat s’ha adreçat al Ministeri de Foment del Govern de 

licitar un ajut del pla de reconversió o un pla de millora, 
servien de crèdit pont fins al moment en que es faci 
efectiu l’ajut del pla de reconversió o de millora.

Les condicions principals d’aquesta línia d’ajuts eren 
les següents: 

– Import màxim: 100% del valor de reposició dels béns 
afectats, amb el límit màxim total de 240.000,00 euros 

– termini màxim de devolució: 10 anys, dels quals un 
màxim de 2 són de carència.

– Tipus d’interès: Euribor a un any més 2 punts per-
centuals.

– Comissions d’estudi i d’obertura: exempts.

– Venciment d’interessos i d’amortització: trimestral.

El passat 13 de juliol, el Departament va comunicar 
al sector en el marc de la taula sectorial de la fruita 
fresca, que ENESA pagarà 2,85M d’euros pels danys 
de les pedregades arran d’una proposta novadora que 
el DAR els hi va fer perquè la tinguessin en compte. 
Aquests 2,85M d’euros representen una mitjana de 28 
mil euros per pagès.

Barcelona, 15 de juliol de 2010

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

control del compliment de la resolució 
627/viii, sobre la cessió del castell de 
montjuïc a l’ajuntament de barcelona i 
sobre la planificació del centre per la 
pau de montjuïc per a evitar la duplicitat 
de funcions i actuacions amb l’institut 
català internacional per la pau
Tram. 290-00561/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 73392 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.07.2010

A la Mesa del Parlament

Joan Saura Laporta, conseller d’Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per presentar l’informe de com-
pliment de la Resolució 627/VIII (número de tramitació 
290-00561/08), sobre la cessió del castell de Montjuïc 
a l’Ajuntament de Barcelona i sobre la planificació del 
Centre per la Pau de Montjuïc per a evitar la duplicitat 
de funcions i actuacions amb l’Institut Català Interna-
cional per la Pau, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 19 de juliol de 2010

Joan Saura Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
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D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i els concor-
dants del Reglament del Parlament, es tramet informa-
ció addicional respecte del compliment de la Resolució 
628/VIII, que instava el Govern de la Generalitat a: 

Reclamar al Govern de l’Estat que la Sociedad Estatal 
de Correos y Telégrafos, SA, incrementi la plantilla de 
l’oficina de Sant Vicenç de Castellet per tal de resol-
dre les deficiències que actualment es produeixen en 
el servei.

El Ministeri de foment ha respost, el 2 de juliol de 2010, 
a la carta mitjançant la qual se l’informava del contingut 
de la Resolució aprovada al Parlament de Catalunya. A 
l’annex hi consta una còpia de l’esmentada resposta.

Barcelona, 28 de juliol de 2010

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

control del compliment de la resolució 
642/viii, sobre la creació d’un protocol 
d’actuació amb relació al maltractament 
de la gent gran
Tram. 290-00568/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73589 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00568/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 642/VIII, 
sobre la creació d’un protocol d’actuació amb relació al 
maltractament de la gent gran.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 642/VIII, sobre la creació 
d’un protocol d’actuació amb relació al maltractament 
de la gent gran (núm. tram. 290-00568/08), us informo 
del següent: 

Des del Departament d’Acció Social i Ciutadania, mit-
jançant la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de 
Ciutadania, s’ha avançat per tal de disposar d’un proto-
col d’actuació davant d’una situació de maltractament 
a una persona gran.

A aquest efecte, s’ha treballant de forma consensuada i 
permanent, des de l’any 2007, quan la Comissió Interde-
partamental de Suport a les Famílies acorda la creació 
de mecanismes específics per a l’abordatge del maltrac-
tament a la gent gran. A aquest efecte es va constituir 
una comissió interdepartamental per a l’elaboració del 
protocol, composada per membres de diferents departa-

l’Estat, informant-lo de les diverses Resolucions apro-
vades pel Parlament de Catalunya, a través de les quals 
s’insta a fer les gestions oportunes perquè el servei de 
correus i telègrafs adopti les mesures necessàries, mit-
jançant la millora de les dotacions tècniques i humanes, 
per tal que el servei que presta en determinats municipis 
no continuï ocasionant problemes als seus habitants.

Com a precedents més immediats, és interessant desta-
car que el Parlament ja va aprovar, durant la VI Legis-
latura, la Resolució 793/VI, sobre la millora de la pres-
tació del servei de correus; la Resolució 794/VI, sobre 
la millora del servei de correus a Palafolls (Maresme) i, 
especialment, la Resolució 795/VI, sobre la millora del 
servei de correus de Pineda de Mar (Maresme).

La passada legislatura es va aprovar la Resolució 156/
VII, sobre la prestació del servei de correus a Tordera 
(Maresme), en compliment de la qual el conseller de 
Relacions Institucionals i Participació es va adreçar a 
llavors ministra de Foment del Govern de l’Estat per 
traslladar-li el seu contingut.

Finalment, aquesta legislatura es va aprovar la Resolu-
ció 271/VIII, que instava el Govern de la Generalitat a 
fer les gestions pertinents davant el Ministeri de Foment 
del Govern de l’Estat espanyol perquè la Sociedad Es-
tatal Correos y Telégrafos, SA efectuï una renovació 
general de les bústies i n’incrementi el nombre en els 
municipis de la demarcació de Tarragona, especialment 
a les capi tals de comarca, amb l’objectiu de facilitar 
la recollida de les cartes, en compliment de la qual es 
va trametre una carta a la llavors Ministra de foment 
informant-la del contingut de la Resolució aprovada al 
Parlament de Catalunya, per al seu coneixement i ateses 
les seves competències en la matèria.

A banda de l’anteriorment dit, m’he adreçat novament 
al Ministeri de foment per informar el Ministre, senyor 
José Blanco López, del contingut de la Resolució apro-
vada al Parlament de Catalunya per al seu coneixement 
i ateses les seves competències en la matèria.

A l’annex hi consta una còpia de la carta esmentada.

Barcelona, 19 de juliol de 2010 

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73755 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00562/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 628/VIII, 
sobre l’increment de la plantilla de l’oficina de correus 
de Sant Vicenç de Castellet (Bages)
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promovent les actuacions necessàries per fer possible 
que tots els ciutadans amb discapacitats puguin fer una 
recorregut autònom pels museus i, en general, per tots 
els equipaments culturals gestionats per la Generalitat 
o en què tingui participació.

En aquest sentit, la Direcció General del Patrimoni 
Cultural, del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, promou i dóna suport a un seguit d’ac-
tuacions destinades a facilitar la visita o el recorregut 
a les persones amb discapacitats. Aquestes actuacions 
s’han concretat en l’activitat d’orientació i assessora-
ment dirigida als equipaments, en convocatòries per a 
la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva destinades al funcionament i a les activitats 
dels museus, i també a través de transferències realitza-
des als diversos equipaments.

Per altra banda, la Subdirecció General d’Equipaments 
Culturals ha col·laborat en el procés de redacció de l’es-
borrany de decret sobre accessibilitat, que impulsa el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. D’aquesta 
manera, ha participat en la redacció dels articles relatius 
als teatres públics, incidint en termes de sostenibilitat, 
qualitat i presència territorial dels serveis a persones 
amb discapacitat sensorial.

Barcelona, 21 de juliol de 2010

Joan Manuel Tresserras i Gaju
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

control del compliment de la resolu
ció 644/viii, sobre l’inici de contactes 
amb el museu dels claustres i Jardins, 
de nova York, per a adquirirli els sepul
cres dels comtes d’urgell i reposarlos 
al lloc d’origen
Tram. 290-00570/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73586 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00570/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 644/VIII, 
sobre l’inici de contactes amb el Museu dels Claustres 
i Jardins, de Nova York, per a adquirir-li els sepulcres 
dels comtes d’Urgell i reposar-los al lloc d’origen.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 644/VIII, sobre l’inici 
de contactes amb el Museu dels Claustres i Jardins, de 
Nova York, per a adquirir-li els sepulcres dels comtes 
d’Urgell i reposar-los al lloc d’origen (núm. tram. 290-
00570/08), us informo del següent: El Govern, per mitjà 
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció, ha iniciat contactes amb el Museu dels Claustres i 
Jardins, de Nova York, propietari dels quatre sepulcres 

ments. Aquesta comissió va iniciar els seus treballs amb 
una jornada tècnica a finals de l’any 2007 i va prosse-
guir llurs treballs fins amb un total de 8 sessions.

De l’intens treball de la comissió interdepartamental 
per a l’elaboració del protocol va sorgir un document 
que establia les línies estratègiques. Durant l’any 2009 
es va treballar aquest document fins a convertir-lo en 
un document de protocol marc, el qual va ser contrastat 
amb les persones que formaren la comissió interdepar-
tamental.

En aquests moments doncs, ja es disposa d’un document 
de Protocol marc per a un abordatge coordinat de les 
situacions de maltractament vers les persones grans.

Aquest document ja ha estat aprovat per part de la co-
missió executiva del màxim òrgan de representació de 
la gent gran al nostre país, el Consell de Gent Gran 
de Catalunya, durant una sessió organitzada al mes de 
juliol. Així mateix, el passat dia 22 de juliol va ésser 
aprovat per la Comissió Interdepartamental de Suport 
a les Famílies, òrgan encarregat d’assegurar l’adequada 
coordinació de les actuacions dels diferents departa-
ments de la Generalitat que tenen competències que 
incideixen en l’àmbit de suport a les famílies (article 2.1 
Decret 347/2004, de 20 de juliol).

Amb tot doncs durant el darrer trimestre d’enguany es 
preveu la seva posada en marxa.

Barcelona, 26 de juliol de 2010

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

control del compliment de la resolució 
643/viii, sobre l’accessibilitat dels ciu
tadans amb discapacitats als equipa
ments culturals de la generalitat
Tram. 290-00569/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73583 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00569/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 643/VIII, 
sobre l’accessibilitat dels ciutadans amb discapacitats 
als equipaments culturals de la Generalitat.

Comissió competent: Política Cultural

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 643/VIII, sobre l’accessibi-
litat dels ciutadans amb discapacitats als equipaments 
culturals de la Generalitat (núm. tram. 290-00569/08), 
us informo del següent: 

El Govern de la Generalitat, per mitjà del Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comunicació, continua 
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control del compliment de la resolució 
652/viii, per la qual s’aprova l’informe 
de fiscalització 29/2009, referent al con
sorci sanitari integral, corresponent al 
2007
Tram. 290-00578/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 73767 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 29.07.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00578/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 652/VIII, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 29/2009, 
referent al Consorci Sanitari Integral, corresponent al 
2007.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 652/VIII, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 29/2009, referent al 
Consorci Sanitari Integral, corresponent al 2007 (núm. 
tram. 290-00578/08), us adjunto l’informe sobre l’apli-
cació de les recomanacions incloses en l’Informe de 
la Sindicatura de Comptes, elaborat pel Departament 
de Salut.

Barcelona, 28 de juliol de 2010

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

documentació en compliment de la re
solució 662/viii del parlament de cata
lunya, per la qual s’aprova el dictamen 
de la comissió d’investigació sobre l’in
cendi forestal d’Horta de sant Joan

Coneixement
Reg. 73641 / Mesa del Parlament 29.07.2010

A la Mesa del Parlament

Títol iniciativa: Resolució 662/VIII del Parlament de 
Catalunya, per la qual s’aprova el Dictamen de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan

gòtics dels comtes d’Urgell, per conèixer el seu capte-
niment sobre aquesta qüestió.

Barcelona, 22 de juliol de 2010

Joan Manuel Tresserras i Gaju
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

control del compliment de la resolució 
649/viii, sobre l’atorgament d’ajuts a la 
producció i la comercialització de pro
ductes agrícoles i ramaders artesans
Tram. 290-00575/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 73517 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.07.2010

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, conseller de Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, 
a l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00575/08, sobre 649/VIII sobre 
l’atorgament d’ajuts a la producció i la comercialització 
de productes agrícoles i ramaders artesans, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca.

Barcelona, 9 de juliol de 2010

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural (reg. 73517).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
14.10.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.07.2010.
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Per tal de donar compliment a la Resolució 662/VIII del 
Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el Dicta-
men de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Fo-
restal d’Horta de Sant Joan, us informo del següent: 

Des del mateix moment en què es va cloure la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi d’Horta de Sant Joan, el 
Govern de Catalunya ha estat treballant intensament 
per garantir que les mesures acordades per encarar la 
campanya d’estiu d’enguany es desenvolupin amb la 
màxima celeritat possible.

Pel que fa a l’àmbit d’actuació de cadascuna de les con-
selleries competents, aquestes són les mesures dutes a 
terme. En el cas de la Conselleria de Medi Ambient 
i Habitatge, totes les línies de millora previstes per a 
aquest any s’estan duent a terme. Hi ha 3 unitats prin-
cipals del Departament que implementen aquestes me-
sures: el Cos d’Agents Rurals, el Servei de Prevenció 
d’Incendis Forestals i el Servei de Gestió Forestal Sos-
tenible.

Pel que fa al Cos d’Agents Rurals, el 21 de juliol es va sig-
nar, en mesa sectorial de negociació del personal d’admi-
nistració i tècnic, el nou acord de les condicions de treball 
del Cos d’Agents Rurals per al període 2010-2014.

Entre altres novetats, s’estableix una cobertura física 
a tot el territori de Catalunya fins les 21 hores, a més 
d’implantar una guàrdia de disponibilitat de vigilància 
permanent, per comarca, de 21 hores a 9 hores.

També fruit d’aquest grup de treball, s’ha impartit dins 
del pla de formació del Cos d’Agents Rurals d’aquest 
any 2010 un curs específic de formació continuada d’in-
vestigació de causes dels incendis i un taller d’inspecció 
de línies elèctriques. A més de programar mòduls espe-
cífics en la formació inicial per a l’accés a les diferents 
categories professionals del Cos d’Agents Rurals; es 
preveu que durant el proper mes de novembre es doni 
per finalitzat el procés per a dotar el Cos de la primera 
promoció d’agents majors.

Altres aspectes a destacar dins el Cos d’Agents Rurals 
són: 

S’ha incorporat el CAR al Consell Rector de la Unitat 
Directiva i a la comissió tècnica del centre d’atenció i 
gestió de trucades d’urgència del 112.

S’ha donat impuls a la constitució de la mesa nacional 
de coordinació, amb l’objectiu de compartir informa-
ció i programar actuacions conjuntes amb els Mossos 
d’Esquadra.

S’han revisat els procediments de coordinació amb el 
Cos de Bombers per tal de millorar la comunicació dels 
avisos dels focs forestals, així com els procediments per 
a preservar el punt d’inici i la informació rellevant dels 
primers moments de l’incendi.

Pel que fa a la tasca del Servei de Prevenció d’Incendis 
Forestals, s’ha ampliat l’abast de la tècnica anomenada 
Hot Spot, que vol dir punt calents, que serveix per de-
tectar zones on hi ha intencionalitat. Es porta treballant 
tres anys amb aquesta metodologia i ara s’ha ampliat 
per conèixer altres causes antròpiques. També s’està 
elaborant una auditoria específica de la situació dels 

diferents equipaments per tal de plantejar actuacions 
en el període de risc (senyalització, plans d’evacuació, 
tancament temporal, etc.).

Pel que fa a l’àmbit del Servei de Gestió Forestal Sos-
tenible, s’està avançant en la millora de la cobertura 
jurídica dels perímetres i en l’homogeneïtzació de les 
condicions de redacció dels projectes, és a dir, plec de 
prescripcions únic.

En aquells parcs naturals que coincideixen substancial-
ment amb un perímetre de protecció prioritari, anome-
nat PPP, o que hi estan inclosos, la línia de treball del 
Departament es centra en fer la planificació en aquest 
àmbit, és el cas dels Ports, Poblet, Montsant, Cap de 
Creus, Albera.

A més, s’han establert noves línies de col·laboració amb 
el Secretariat de les Associacions de Defensa Forestal, 
anomenades ADF, en l’àmbit de les tècniques preventi-
ves d’autoprotecció, en el posicionament GPS i norma-
tiva aplicada, en el decret de funcionament del registre 
d’ADF, etc.

Tots aquests punts es van tractar en els grups de treball 
creats a tal efecte per desenvolupar les conclusions del 
Primer Congrés Nacional d’ADF.

També amb la col·laboració amb els representants del 
sector forestal, i en compliment d’un acord assolit a la 
Taula intersectorial de la Fusta, s’està elaborant una di-
agnosi del sector que ha de finalitzar amb una proposta 
de mesures de reorientació de l’activitat productiva, per 
tal d’adaptar-la a les particularitats dels boscos catalans 
i a les demandes reals.

Altres ens dependents del Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge estan treballant en aquesta direcció. És 
el cas del Servei Meteorològic de Catalunya, principal 
subministrador de dades per a la confecció del Mapa de 
Risc d’Incendi; o l’Agència Catalana de l’Aigua, que ha 
desenvolupat actuacions per reduir els riscos hidràulics 
en situació de pluges torrencials i ajudar a la recuperació 
de la vegetació autòctona després de l’incendi.

Remarcar la permanent comunicació i el treball coor-
dinat que està fent el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge amb el Departament d’Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació i amb tot el Govern en general 
per afrontar amb les millors condicions la campanya de 
prevenció d’incendis d’aquest estiu.

En el cas de la Conselleria d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació, s’ha donat compliment als acords 
establerts.

S’han implementat les mesures destinades a la millora 
de la seguretat dels bombers, objectiu prioritari, tant des 
del punt de vista de les mesures pròpies de l’equipament 
personal, com per la millora en les mesures de caràcter 
tècnic i de comunicació.

S’han incorporat els nous vehicles de transport de perso-
nal i d’avituallament. S’ha evolucionat satisfactòriament 
en tots els aspectes com millora de les infraestructures i 
l’augment dels mitjans aeris, així com la ja reconeguda 
renovació del parc mòbil endegada en aquests darrers 
anys.
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

control del compliment de la moció 70/
viii, sobre les polítiques de salut
Tram. 390-00070/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 73630 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 29.07.2010

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la resolució amb número de tramita-
ció 390-00070/08, sobre 70/VIII, sobre les polítiques 
de salut, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 de juliol de 2010

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
73630).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
21.09.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.07.2010.

En matèria de comunicació, cal destacar l’increment 
de terminals mòbils amb GPS, la millora de l’amplada 
de banda i robustesa de la xarxa de telecomunicacions, 
la millora de les línies de comunicació. També cal fer 
esment a l’increment de personal, a la millora en l’avi-
tuallament i l’augment, en la dotació dels bombers, de 
nous sistemes de protecció personal, etc.

També s’han incrementat les hores de formació i s’ha 
ampliat el protocol de seguretat LACES a tots els bom-
bers que intervenen als incendis forestals, fins ara no-
més s’aplicava a les unitats GRAF.

D’altra banda, i com a mesura de caràcter preventiu, 
s’ha editat un codi de bones pràctiques destinat a la pre-
venció dels incendis durant la recollida de cereal. Cal 
tenir en compte que les hectàrees cremades en l’àmbit 
agrícola a l’any 2009 van suposar més del 80% del total 
de les hectàrees cremades a Catalunya.

També s’ha modificat l’estructura de comandament ope-
ratiu en els grans incendis per tal de millorar la coordi-
nació en l’emergència. En primer lloc, hi ha un augment 
dels recursos de suport als comandaments dels incendis, 
que repercuteix en la seguretat de tot l’operatiu.

Per reforçar la direcció de l’operatiu s’han incorporat 
noves dotacions personals i més recursos específics de 
comandament, com són el vehicle terrestre de coman-
dament, el punt de trànsit, l’helicòpter de comandament 
i el centre de comandament.

Des del Departament d’Economia i Finances, compe-
tent en matèria d’energia, s’ha previst una partida de 2,4 
milions d’euros per a la instal·lació de sistemes d’aprofi-
tament energètic de la biomassa per a usos tèrmics.

Per tant, s’ha donat compliment a les pretensions de mi-
llora que emanaven de la comissió parlamentària. Tot i 
així, la voluntat del Govern és la de continuar millorant 
les condicions de treball i la seguretat del cos de Bom-
bers de la Generalitat, tal i com ha anat fent els darrers 
anys, per tal que puguin afrontar, any rere any, el repte 
que comporta la campanya d’estiu a Catalunya.

Barcelona, 27 de juliol de 2010

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació
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sol·licitud de compareixença de Joan 
segura, representant de la federació 
de cooperatives agràries de catalunya, 
davant la comissió de medi ambient i 
Habitatge perquè exposi l’opinió de les 
cooperatives del sector de l’oli amb re
lació a la gestió de les aigües residuals 
d’aquest sector
Tram. 356-00852/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 73448).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.07.2010.

sol·licitud de compareixença de Joan 
vendrell i magdalena llauradó davant 
la comissió de peticions amb relació a 
la presa en consideració pel congrés 
dels diputats de la proposició de llei 
d’addició d’un apartat a l’article 759 de 
la llei 1/2000, del 7 de gener, d’enjudi
ciament civil
Tram. 356-00853/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Mesa de la Comissió de Peticions, en la sessió núm. 
33, tinguda el dia 16.03.2010 (DSPC-C 769).

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENçA

sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’associació catalana de 
ràdio davant la comissió de control 
de l’actuació de la corporació catala
na de mitjans audiovisuals perquè ex
posin la situació de la ràdio privada a 
catalunya
Tram. 356-00802/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 37, 
tinguda el dia 23.07.2010 (DSPC-C 909).

sol·licitud de compareixença de repre
sentants de la plataforma per la llengua 
davant la comissió de benestar i immi
gració perquè informin sobre els pro
grames que han desenvolupat per a la 
població nouvinguda
Tram. 356-00830/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Consol Prados 
Martínez, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Rafael López 
i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt (reg. 
73155).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 16.07.2010.
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4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

sol·licitud de dictamen al consell de ga
ranties estatutàries
Tram. 200-00070/08

Sol·licitud
Reg. 73606

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, que representen més d’una de-
sena part dels membres del Parlament, d’acord amb el 
que estableixen els articles 16.1 i 23 de la Llei 2/2009, 
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàri-
es, sol·liciten dictamen en relació al projecte de llei de 
l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya (tram. 
200-00070/08), en especial referència a: 

Art. 7 en els seus punts 2 i 3 relatius al nomenament i 
cessament del Director de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades

Fonaments 

La igualtat és un valor superior en el nostre ordenament 
jurídic (art. 14 CE i EAC) i correspon als poders públics 
promoure les condicions perquè sigui efectiva i real.

Els poders públics han de respectar en tot moment el 
principi d’objectivitat i igualtat no podent, en cap cas, 
actuar ni arbitràriament ni de forma discriminatòria. 
Tota actuació que vulneri aquests principis pot estar 
viciada i ser anul·lable.

El projecte inicial, de llei de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades presentat al Parlament establia unes 
majories determinades i idèntiques per al nomenament 
del director/a i per al cessament quan aquest darrer no 
era motivat per l’expiració del termini del mandat o a 
petició pròpia. Les majories per al nomenament i ces-
sament eren les següents: 3/5 parts del Parlament en 
primera votació, i majoria simple en segona votació si 
no s’aconseguien els vots favorables de les 3/5 parts del 
Parlament en la primera votació.

En el tràmit parlamentari els grups que donen suport 
al Govern han modificat aquests paràmetres pel que fa 
únicament al cessament per separació, eliminant la 2n 
votació i de facto establint, per tant, una clara diferència 
entre la votació per accedir i per separar.

Considerem que el legislador proposa un sistema dife-
rent per a fer efectiu el nomenament i el cessament del 
director/a, aplicant el principi de «contrarius actus» en 
determinar un procediment diferent en el cessament que 
l’aprovat per al nomenament.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

compareixença de representants de 
l’associació catalana de ràdio davant 
la comissió de control de l’actuació de 
la corporació catalana de mitjans au
diovisuals per a exposar la situació de 
la ràdio privada a catalunya
Tram. 357-00524/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 37, 
tinguda el dia 23.07.2010 (DSPC-C 909).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, del 23.07.2010 (DSPC-C 909).
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amb estudis sobre problemes juvenils, foment de la 
cooperació juvenil, activitat associativa i partici pació 
social dels joves, cases de joventut, clubs juvenils, resi-
dències, campaments o camps de treball per a joves; en 
aquell mateix dictamen, el mateix Consell Consultiu va 
advertir que tant l’Estat com les comunitats autòno mes 
que haguessin assumit les competències corres ponents 
podien incidir en la matèria de la joventut des d’altres 
títols competencials, com eren l’ensenyament, la cultu-
ra, el treball, l’esport i el lleure, etc.

Al nostre entendre, l’actual legislació en polítiques de jo-
ventut ha tendit a descentralitzar, d’altra banda, les polí-
tiques de joventut dotant de facto tant als ens locals com 
als supramunicipals (en concret les comarques) d’un cor-
pus competencial propi que clarament pot quedar afectar 
per la redacció que aquest nou projecte de Llei.

De fet l’art 142 de l’EAC circumscriu la competència 
exclusiva en matèria de joventut a:

«a) El disseny, l’aplicació i l’avaluació de polítiques, 
plans i programes destinats a la joventut.

b) La promoció de l’associacionisme juvenil, de les ini-
ciatives de participació de la gent jove, de la mobilitat 
internacional i del turisme juvenil.

c) La regulació, la gestió, la intervenció i la policia ad-
ministrativa d’activitats i instal·lacions destinades a la 
joventut.»

No essent uns «numerus clausus», sí que determina el 
mínim competencial de la Generalitat i, per tant, a partir 
d’aquí caldrà ajustar el marc normatiu a la participació 
que en altres àmbits ja facin d’altres administracions en 
aquest cas la local. En aquest sentit, la pròpia Genera-
litat de Catalunya ha desplegat tota una política de des-
centralització de competències en matèria de Joventut ja 
des de l’any 1993 (Decret 192/1993) als ens locals que 
poden alterar-se de forma substancial.

De fet, i pel que aquí ens pertoca, algunes de les atri-
bucions que fa aquesta Llei a la Generalitat entren, al 
nostre entendre, en col·lisió amb les competències locals 
reconegudes en l’art. 84 EAC i molt especialment en 
els apartats:

b) La planificació, la programació i la gestió d’habitatge 
públic i la participació en la planificació en sòl munici-
pal de l’habitatge de protecció oficial.

d) La regulació i la gestió dels equipaments munici-
pals.

k) La regulació i la gestió dels equipaments esportius i 
de lleure i promoció d’activitats.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Al-
bert Batalla i Siscart, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
Josep Rull i Andreu, Marta Alòs i Lòpez, Ramon Es-
padaler i Parcerisas, Joana Ortega i Alemany, Antoni 
Castellà i Clavé, Josep Maria Pelegrí i Aixut, Francesc 
Sancho i Serena, Lluís M. Corominas i Díaz, Carles 
Sala i Roca, Maria Carme Vidal i Huguet, Maria Pilar 
Pifarré i Matas, Jordi Turull i Negre, diputats del G. P. 
de CiU

Existeix, a parer nostre, incompatibilitat i desharmonia 
atès que la seguretat jurídica no queda salvaguardada 
en validar les modificacions a la observança de les ma-
teixes disposicions i tràmits exigits per a la formació 
originària, és a dir, «contrarius actus».

Aquest fet origina l’incompliment dels principis d’igual-
tat, objectivitat i sembla que el legislador pretén aplicar 
un procediment arbitrari i discriminatori. Canviar els 
requisits de les majories parlamentàries en el nomena-
ment i en el cessament per causa diferent de la d’expira-
ció de mandat o a petició pròpia no sembla justificable 
i dóna lloc a la percepció del blindatge del càrrec, no-
menat per majoria absoluta, si és el cas, però únicament 
pogut fer cessar per 3/5 parts de la Cambra.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Ma-
ria Pilar Pifarré i Matas, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
Josep Rull i Andreu, Marta Alòs i Lòpez, Ramon Es-
padaler i Parcerisas, Joana Ortega i Alemany, Antoni 
Castellà i Clavé, Josep Maria Pelegrí i Aixut, Francesc 
Sancho i Serena, Lluís M. Corominas i Díaz, Carles 
Sala i Roca, Maria Carme Vidal i Huguet, Albert Ba-
talla i Siscart, Jordi Turull i Negre, diputats del G. P. 
de CiU

sol·licitud de dictamen al consell de ga
ranties estatutàries
Tram. 200-00089/08

Sol·licitud
Reg. 73605

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, que representen més d’una de-
sena part dels membres del Parlament, d’acord amb el 
que estableixen els articles 16.1 i 23 de la Llei 2/2009, 
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, 
sol·liciten dictamen en relació al projecte de llei de po-
lítiques de joventut (tram. 200-00089/08), en especial 
referència a:

Articles 7, 8, 9, 10 i 11 que defineixen el marc compe-
tencial de la Generalitat en l’àmbit de les polítiques de 
joventut i els articles 12 i 13 que estableixen les compe-
tències locals i dels ens supramunicipals.

Fonaments

A parer d’aquests diputats, cal determinar si l’actual 
redactat d’aquests articles del projecte de llei objecte de 
la present petició de dictamen, contravenen el principi 
d’autonomia local consagrat a l’article 86 de l’EAC.

Tot i que l’article 142 de l’EAC estableix les polítiques 
de joventut com a competència exclusiva de la Genera-
litat cal esmentar que l’any 1994 el Con sell Consultiu 
va afirmar que aquest títol competencial abastava tan 
sols, a títol merament enunciatiu, tot allò relacionat 
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de l’article 3 tal com està redactat, en contraposar les 
expressions «tradicionalment» i «dates de celebració».

Poden haver municipis que sempre hagin celebrat 
aquestes festes però que a efectes de la proposició de 
llei s’entenguin exclosos perquè el concepte de «dates 
de celebració tradicional» no es coincident amb els dies 
de la festa en qüestió. I això sens perjudici del fet que 
hi hagi municipis que en ús de les seves competències 
i dels seus interessos («autonomia local») vulguin ins-
taurar festes amb bous d’ara en endavant i, és clar, al 
no està previstos a la llei com a «tradicionalment» no 
podran mai celebrar-les. Això genera una discriminació 
entre municipis dins del mateix territori al qual aspira la 
proposició de llei a aplicar-se, que és Catalunya.

En definitiva, si l’Estatut d’Autonomia preveu la clàusu-
la genèrica de defensa de l’autonomia local, regula les 
competències municipals i vol salvaguardar els aspectes 
de la cultura tradicional catalana cal valorar –per tal que 
prosperi la proposició de llei– si l’exclusió encoberta que 
conté l’article 3 s’ajusta al marc estatutari.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2010

Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culleré, 
Josep Llobet i Navarro, M. Belén Pajares i Ribas, M. 
Ángeles Olano i García, Pere Calbó i Roca, Eva García 
i Rodríguez, Carina Mejías Sánchez, Jordi Montanya i 
Mías, Juan Bertomeu i Bertomeu, Josep Enric Millo i 
Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, 
Rafael López i Rueda

renúncia de la condició de diputada

Comunicació
Reg. 73874

Al president del Parlament

M. H, Sr. Ernest Benach
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Amb motiu d’haver estat nomenada pel Ple d’aquest 
Parlament, en data 14 de juliol de 2010, per a ocupar 
el càrrec de consellera del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, mitjançant la present manifesto la meva vo-
luntat de causar baixa com a diputada d’aquesta Cam-
bra, cosa que us comunico a efectes que la Mesa del 
Parlament la pugui fer efectiva a partir de demà, 30 
de juliol.

Molt cordialment,

Carme Figueras i Siñol
Diputada del G. P. SCC

Barcelona, 29 de juliol de 2010

sol·licitud de dictamen al consell de ga
ranties estatutàries
Tram. 202-00079/08

Sol·licitud
Reg. 73529

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, integrants del Grup 
parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que preveu l’article 16, apartat 1, lletra b), en re-
lació a l’article 23, apartat b), de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, sol·liciten 
dictamen de l’alt òrgan consultiu de la Generalitat de 
Catalunya sobre l’adequació a la Constitució espanyola 
de 27 de desembre de 1978 i a l’Estatut d’Autonomia, 
aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de la 
Proposició de llei de regulació de les festes tradicionals 
amb bous (N.T. 202-00079/08), i de forma especial: 

– Article 3, que determina que només es poden autorit-
zar les fetes amb bous en les localitats i les dates en què 
tradicionalment s’han celebrat, i determina que s’entén 
per «data de celebració tradicional» en dir que són les 
que coincideixen amb festes majors, fires, celebracions 
populars o d’altres d’importància especial i rellevant.

La present sol·licitud de Dictamen a l’Alt òrgan consultiu 
de la Generalitat de Catalunya es basa en els següents,

Fonaments jurídics

Es considera convenient conèixer el parer de l’Alt òr-
gan consultiu de la Generalitat de Catalunya respecte 
l’encaix de la Proposició de Llei de regulació de les 
festes tradicionals amb bous a l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya vigent. I de forma concreta que l’alt òrgan 
consultiu determini si l’ús de la clàusula jurídica inde-
terminada de «municipis amb tradició» o l’expressió 
en parlar de localitats i dates en què «tradicionalment» 
s’han celebrat aquestes festes topa amb el principi d’au-
tonomia local, previst als articles 84.1 i 86.3 de l’Estatut 
d’Autonomia.

El motiu principal d’aquesta sol·licitud de dictamen bé 
donat pel fet que la proposició de llei que ara es sotmet 
a consideració del Consell de Garanties Estatutàries 
sembla excloure amb una clàusula d’aquesta naturalesa 
del seu àmbit d’aplicació a municipis de Catalunya que 
poden haver gaudit sempre d’aquestes festes i que, en 
canvi, no tenen encaix en la proposició de llei al preveu-
re aquesta que cal d’entendre per «dates de celebració 
tradicional» les coincidents amb festes majors, fires o 
celebracions populars, el que vol dir que si no hi ha 
coincidència no poden celebrar-les.

Aquesta exclusió encoberta que fa la proposició de llei 
evidencia una clara contradicció dins el mateix redactat 



Núm. 784 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2010

119

INFORMACIó

4.70.05.

informe sobre l’evolució dels resultats 
no financers i de l’endeutament de la 
generalitat en data del 31 de març del 
2010
Tram. 334-00149/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances

Reg. 73214 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 20.07.2010

Al president del Parlament

Molt Honorable Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

D’acord amb el que disposa l’article 6 de la Llei 5/2002, 
de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, em complau fer-vos arribar la Memòria corres-
ponent a l’exercici de l’any 2009, esperant que sigui del 
vostre interès.

Ben cordialment,

Barcelona, 13 de juliol de 2010

Esther Mitjans Perelló
Directora

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament

4.90. RèGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

adaptació de la declaració d’excedència 
voluntària d’un funcionari de carrera 

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 27.07.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió del 14 de desembre 
de 1993, va acordar declarar Miquel Casademont Donay 
en la situació administrativa d’excedència voluntària, 
ja que estava en la situació de servei actiu en una altra 
administració.

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

4.70.05. DOCUMENTACIó TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

memòria de l’agència catalana de pro
tecció de dades corresponent al 2009
Tram. 334-00148/08

Presentació
Directora, de l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades
Reg. 73389 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió d’Afers Institucionals: 
Mesa del Parlament, 27.07.2010

Al president del Parlament

Molt Honorable Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

D’acord amb el que disposa l’article 6 de la Llei 5/2002, 
de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, em complau fer-vos arribar la Memòria corres-
ponent a l’exercici de l’any 2009, esperant que sigui del 
vostre interès.

Ben cordialment,

Barcelona, 13 de juliol de 2010

Esther Mitjans Perelló
Directora

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament
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4.90.15. CONTRACTACIó

contractació del servei de digitalització 
i microfilmació de documentació de l’ar
xiu del parlament de catalunya
Tram. 615-00006/08

Anunci

Anunci

Pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parla-
ment de Catalunya del 27 de juliol de 2010, per la qual 
s’acorda de convocar la licitació pública per a la con-
tractació del servei de digitalització i microfilmació de 
documentació de l’arxiu del Parlament de Catalunya del 
Parlament de Catalunya (exp. núm. 615-00006/08)

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya, Direcció d’Estudis 
Parlamentaris

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: prestació del servei de di-
gitalització i microfilmació de documentació textual i 
fotogràfica de l’arxiu del Parlament de Catalunya

b) Termini d’execució: 3 mesos

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: no

4. Determinació del preu

4.1 Pressupost màxim de la licitació: 48.000 euros (IVA 
no inclòs)

4.2 El valor estimat del contracte és de: 48.000 euros 
(IVA no inclòs)

5. Garanties

Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació (IVA 
no inclòs)

6. Requisits específics del contractista

Els establerts per la clàusula 19 del plec de clàusules 
administratives particulars.

7. Criteris de valoració

a) Oferta econòmica: de 0 a 55 punts 

b) Proposta executiva: de 0 a 35 punts

c) Millores: de 0 a 10 punts 

8. Obtenció de documentació i informació

La Comissió de Govern Interior, en la sessió del 29 
d’abril de 2003, va acordar aprovar el Text refós dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, que va incloure en l’article 64 una nova 
accepció per a la situació administrativa d’excedència 
voluntària, denominada «per incompatibilitat», motiva-
da pel fet que el funcionari es trobi en situació de servei 
actiu en un altre cos o una altra escala del Parlament o 
de qualsevol de les administracions públiques.

Aquesta situació queda recollida en l’actual article 68.2.f 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, aprovats per la Comissió d’Afers 
Institucionals en la sessió del 22 d’abril de 2009.

En data 15 de juliol de 2010, Miquel Casademont Donay 
sol·licita adaptar la seva situació d’excedència voluntària 
a la normativa vigent, atès que compleix els requisits 
establerts per a ésser declarat en la situació d’excedència 
voluntària per incompatibilitat, ja que està en situació 
de servei actiu a la Universitat de Girona.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Adaptar a la normativa vigent la situació d’excedència 
voluntària concedida a Miquel Casademont Donay i 
declarar-lo en la situació administrativa d’excedència 
voluntària per incompatibilitat en la plaça d’arxiver del 
Parlament de Catalunya.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu, davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 27.07.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 27 de ju-
liol de 2010, de conformitat amb el Plec de clàusules 
administratives que regeixen la contractació del servei 
de digitalització i microfilmació de documentació de 
l’arxiu del Parlament de Catalunya i d’acord amb el que 
preveu la clàusula 15 dels esmentats plecs que determi-
na la composició de la Mesa de contractació, ha acordat 
nomenar com a membres de la mateixa els següents: 

El president o presidenta, que ha d’ésser el president del 
Parlament o el vicepresident en qui delegui.

Vocals: 

– Sra. Imma Folchi, secretària general del Parlament o 
en substitució Anna Casas, lletrada del Parlament.

– Sr. David Pol, Oïdor de comptes o en substitució Ma-
ria Guiu, Interventora adjunta a l’Oïdor.

– Sr. Antoni Bayona, director de la Direcció d’Estudis 
Parlamentaris o en substitució Rosa Felicitat Escrihue la, 
coordinadora executiva de la Direcció d’Estudis Parla-
mentaris.

– Sra. Mariona Coromines cap de l’Àrea d’Arxiu de Di-
recció d’Estudis Parlamentaris o en substitució Blanca 
Martínez arxivera de l’Àrea d’Arxiu del dit Departa-
ment.

– Sra. Gemma Menendez cap de Departament d’In-
formàtica i Telecomunicacions o en substitució Enric 
Camps cap de l’Àrea de gestió i control de recursos 
informàtics del dit Departament.

– Secretari: Sra. Yasmina Garcia, o en substitució Eli-
sabet Riambau, ambdues, secretàries de Serveis Jurí-
dics.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2010

Imma Folchi Bonafonte
Secretària general

a) Entitat: Parlament de Catalunya, Direcció d’Estudis 
Parlamentaris

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003 

d) Telèfon: 93 706 32 15

e) Fax: 93 304 65 49

f) Adreça electrònica: direccioestudis@parlament.cat

g) Pàgina web: www.parlament.cat/contractacions

h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 10 
de setembre de 2010

i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns 
a divendres, de 9.00 a 14.00 h 

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 13 de setembre de 2010

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per les 
clàusules 18 a 21 del plec de clàusules administratives 
particulars

c) Lloc de presentació: 

1. Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Se-
cretaria General

2. Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n

3. Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

4. Horari de registre: matins, de 9.00 a 14.00 h, i tardes, 
de 16.00 a 18.30 h, excepte el mes d’agost (de 9.00 a 
14.00 h)

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a man-
tenir l’oferta: 4 mesos

e) Admissió de variants (concurs): no

10. Obertura de les ofertes 

Tindrà lloc a l’adreça indicada en l’apartat 8.b, a les 
13.00 h del migdia del dia 21 de setembre de 2010.

11. Altres informacions: la informació restant s’especifi-
ca en els plecs de clàusules econòmiques i administrati-
ves particulars i en el de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis

A càrrec de l’adjudicatari.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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e) Garantia i manteniment: de 0 a 8 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

Entitat: Parlament de Catalunya. Departament d’Infor-
màtica.

Domicili: Palau del Parlament. Parc de la Ciutadella, 
s/n.

Localitat i codi postal: Barcelona - 08003.

Telèfon: 933 046 655/933 046 558

Fax: 93 706 32 93

Adreça electrònica: concursportatils@parlament.cat

Perfil de contractant: www.parlament.cat/contracta-
cions

Data límit d’obtenció de documents i informació: 7 de 
setembre de 2010.

Horari de lliurament de la documentació: el d’atenció al 
públic que surt publicat al perfil de contractant.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 8 de setembre de 2010.

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per la 
clàusula 16 del plec de clàusules administratives par-
ticulars.

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Registre General del Parlament de Catalunya.

Domicili: Palau del Parlament. Parc de la Ciutadella, 
s/n.

Localitat i codi postal: Barcelona - 08003.

Horari del Registre: matins, de 9.00 a 14.00 hores 
(agost); matins, de 9.00 a 14.00 hores, i tardes, de 16.00 
a 18.30 hores (setembre).

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a 
mantenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants (concurs): no.

10. Obertura dels sobres B

Els sobres B han de contenir tota la documentació re-
lacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de 
valorar segons un judici de valor d’acord amb el que 
estableix l’apartat 1 de la clàusula 26 i l’apartat 2 de la 
clàusula 13 del plec de clàusules administratives par-
ticulars.

L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc el 21 
de setembre de 2010 a les 11.00 h, a l’adreça indicada 
en el punt 8.

11. Obertura del sobre C 

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacio-
nada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar 
d’una manera automàtica d’acord amb el que estableix 
l’apartat 2 de la clàusula 27 del plec de clàusules admi-
nistratives.

La data de l’acte públic d’obertura dels sobres C es farà 
pública en el perfil de contractant de l’òrgan de con-

contractació del subministrament de 
cent quaranta ordinadors portàtils a tí
tol d’arrendament amb opció de compra 
per a les oficines mòbils dels diputats 
de la ix legislatura del parlament de ca
talunya
Tram. 620-00006/08

Anunci

Anunci

Pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Par-
lament de Catalunya del 29 de juliol de 2010 per la 
qual s’acorda de convocar la licitació pública per a la 
contractació del subministrament de cent quaranta or-
dinadors portàtils a títol d’arrendament amb opció de 
compra per a les oficines mòbils dels diputats de la IX 
legislatura del Parlament de Catalunya (expedient núm. 
620-00006/08)

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Parlament de Catalunya. Departament 
d’Informàtica.

b) Número d’expedient: 620-00006/08.

2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: subministrament.

b) Descripció de l’objecte: contractació del subminis-
trament de cent quaranta ordinadors portàtils a títol 
d’arrendament amb opció de compra.

3. Tramitació i procediment 

a) Tramitació: urgent.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 264.406,78 euros.

5. Garanties

a) Provisional: el 2% del pressupost màxim de la lici-
tació.

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació.

6. Requisits específics del contractista o la contractista

Els establerts per la clàusula 15 del plec de clàusules 
administratives particulars.

7. Criteris de valoració

a) Oferta econòmica: de 0 a 55 punts.

b) Proposta tècnica: de 0 a 19 punts.

c) Test d’equips: de 0 a 10 punts.

d) Valor afegit: de 0 a 8 punts.
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Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 29.07.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 29 de ju-
liol de 2010, de conformitat amb el Plec de clàusules 
administratives que regeixen la contractació del submi-
nistrament de cent quaranta ordinadors portàtils a títol 
d’arrendament amb opció de compra per a les oficines 
mòbils dels diputats de la IX legislatura del Parlament 
de Catalunya i d’acord amb el que preveu la clàusula 
14 dels esmentats plecs que determina la composició 
de la Mesa de contractació, ha acordat nomenar com a 
membres de la mateixa els següents: 

President: President del Parlament de Catalunya o vi-
cepresident en qui delegui.

Vocals: 

– Sra. Imma Folchi, secretària general del Parlament o 
en substitució Anna Casas, lletrada del Parlament.

– Sr. David Pol, Oïdor de comptes o en substitució Ma-
ria Guiu, Interventora adjunta.

– Sr. Fernando Domínguez o en substitució Pere Sol, 
ambdós lletrats del Parlament.

– Sra. Gemma Menéndez, cap del Departament d’Infor-
màtica o en substitució Enric Camps, del Departament 
d’Informàtica.

– Secretari: Sra. Elisabet Riambau o en substitució 
Yasmina Garcia, ambdues, secretàries dels Serveis ju-
rídics.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2010

Imma Folchi Bonafonte
Secretària general

tractació, un cop feta la valoració de la documentació 
continguda als sobres B i també es notificarà als parti-
cipants de la licitació.

12. Integrants de la mesa de contractació

Els que consten al perfil de contractant del Parlament 
de Catalunya.

13. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules administratives particulars i en el de prescripcions 
tècniques.

14. Despeses dels anuncis

Les despeses dels anuncis són càrrec de la part adju-
dicatària.

Palau del Parlament, 30 juliol de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general




