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S U M A R I

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. Resolucions

Resolució 674/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el restabliment de la línia 40 d’autobusos nocturns entre Vi-
lafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia i l’adaptació de 
l’oferta de transport públic a la demanda
Tram. 250-00864/09
Adopció p. 9

Resolució 675/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la represa de les obres de perllongament de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa
Tram. 250-00883/09
Adopció p. 9

Resolució 676/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la preservació dels aqüífers del delta de la Tordera
Tram. 250-00911/09
Adopció p. 9

Resolució 677/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aprovació de l’estudi d’impacte ambiental i del projecte de 
construcció del perllongament de la línia 1 del metro fins als 
barris de Montigalà i Lloreda, a Badalona
Tram. 250-00988/09
Adopció p. 10

Resolució 678/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la represa del funcionament del funicular de Gelida
Tram. 250-01008/09
Adopció p. 10

Resolució 679/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les inversions per a modernitzar el funicular de Gelida i 
per a garantir-ne la correspondència amb la línia 4 de rodalia
Tram. 250-01054/09
Adopció p. 10

Resolució 680/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el pas de tractors i maquinària agrícola per la carretera 
C-17 entre les Masies de Voltregà i Sant Quirze de Besora
Tram. 250-00917/09
Adopció p. 11

Resolució 681/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la priorització de les obres del corredor ferroviari del Medi-
terrani
Tram. 250-00931/09
Adopció p. 11

Resolució 682/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’execució de les obres necessàries per a completar l’en-
llaç del nord de Figueres amb l’autopista AP-7
Tram. 250-00949/09
Adopció p. 11

Resolució 683/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració i l’aprovació del pla especial de protecció 
del medi natural i el paisatge del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i el projecte «Les setze portes de Collserola»
Tram. 250-00984/09
Adopció p. 12

Resolució 684/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la possibilitat de noves connexions ferroviàries de la línia 
4 de rodalia entre la regió metropolitana de Barcelona i el 
Camp de Tarragona
Tram. 250-01002/09
Adopció p. 12

Resolució 685/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’actualització de dades en les rutes cartogràfiques arran 
de la inauguració de l’eix Diagonal i sobre el millorament de 
la senyalització de la carretera C-15
Tram. 250-01003/09
Adopció p. 13

Resolució 686/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la posada en funcionament de la depuradora de Parlavà
Tram. 250-00930/09
Adopció p. 13

Resolució 687/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’execució de les obres de condicionament de la carretera 
C-252 entre Vilabertran i Peralada
Tram. 250-00978/09
Adopció p. 13

Resolució 688/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la signatura del conveni de cessió a l’Ajuntament de Por-
queres del tram de travessia urbana de la carretera C-150a 
al nucli de Mata
Tram. 250-00979/09
Adopció p. 14

Resolució 689/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’actualització del Programa de sanejament d’aigües re-
siduals urbanes
Tram. 250-00996/09
Adopció p. 14

Resolució 707/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la investigació de les activitats i les connexions del Casal 
Tramuntana, al barri del Clot, de Barcelona, amb grups fei-
xistes, racistes, xenòfobs i violents
Tram. 250-01033/09
Adopció p. 14

Resolució 708/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la reinstauració del dispositiu de vigilància especial con-
junta dels Mossos d’Esquadra, els grups de suport i la Guàr-
dia Urbana de Cornellà de Llobregat al polígon Famades 
d’aquest municipi en els horaris de funcionament i sortida 
de les discoteques
Tram. 250-01166/09
Adopció p. 15

Resolució 709/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’increment de les mesures de vigilància i investigació 
dels grups extremistes, xenòfobs, racistes, totalitaris o fo-
namentalistes
Tram. 250-01224/09
Adopció p. 15

Resolució 710/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’anàlisi de l’increment de la mortalitat a les carreteres i so-
bre el millorament de la circumval·lació de la carretera N-II al 
pas per Figueres
Tram. 250-00989/09
Adopció p. 15

Dos fascicles Fascicle primer



30 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 364

SUMARI 2

Resolució 711/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració d’un informe sobre les causes de l’increment de 
la mortalitat a la xarxa viària i l’execució de les obres pen-
dents a les carreteres N-II i C-25
Tram. 250-01140/09
Adopció p. 16

Resolució 712/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’increment de la presència dels Mossos d’Esquadra a les 
regions policials Metropolitana Sud, Ponent i Pirineu Occi-
dental
Tram. 250-01035/09
Adopció p. 16

Resolució 713/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’increment de delictes i faltes a les regions policials del Piri-
neu Occidental i de Ponent
Tram. 250-01141/09
Adopció p. 17

Resolució 714/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la inclusió de la titulació en criminologia en la convocatòria 
de places dels departaments d’Interior i de Justícia
Tram. 250-01075/09
Adopció p. 17

Resolució 715/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració de plans específics per a les zones rurals afec-
tades per l’increment de robatoris i la presentació dels resul-
tats del Programa operatiu específic del món rural
Tram. 250-01108/09
Adopció p. 17

Resolució 716/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la presentació d’un informe relatiu a l’ús de bales de goma 
pels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01263/09
Adopció p. 18

Resolució 717/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les responsabilitats per la modificació de la taxa que 
regula els serveis dels Mossos d’Esquadra en competicions 
esportives, que inclou les entitats sense ànim de lucre i les 
administracions
Tram. 250-01265/09
Adopció p. 18

Resolució 718/IX del Parlament de Catalunya, de 
disconformitat amb l’aplicació que el Tribunal Suprem i la 
Fiscalia i el Govern de l’Estat han fet de la Llei de l’Estat 
52/2007, relativa a la memòria històrica
Tram. 250-01083/09
Adopció p. 19

Resolució 719/IX del Parlament de Catalunya, de 
suport a les persones que preparen oposicions a les carre-
res judicial i fiscal
Tram. 250-01164/09
Adopció p. 19

Resolució 720/IX del Parlament de Catalunya, de 
rebuig a l’agrupació dels partits judicials proposada pel 
Consell General del Poder Judicial i sobre l’elaboració d’una 
nova proposta de demarcació, planta i capitalitat judicials
Tram. 250-01173/09, 250-01174/09, 250-01225/09, 250-
01226/09, 250-01227/09, 250-01228/09, 250-01229/09, 
250-01230/09, 250-01231/09, 250-01232/09, 250-
01233/09, 250-01234/09, 250-01235/09, 250-01236/09, 
250-01237/09
Adopció p. 20

Resolució 721/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment dels programes de reinserció i rehabilitació
Tram. 250-01256/09, 250-01278/09
Adopció p. 21

Resolució 722/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeu-
tament personal i familiar i de protecció davant de procedi-
ments d’execució hipotecària de l’habitatge habitual
Tram. 270-00001/09, 270-00002/09, 270-00004/09
Adopció p. 22

Resolució 723/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la publicació del Pla de reordenació dels serveis sani-
taris
Tram. 250-00651/09
Adopció p. 28

Resolució 724/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les mesures per a la reducció de les llistes d’espera per a 
les intervencions cardiovasculars i oncològiques
Tram. 250-00653/09
Adopció p. 28

Resolució 725/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la continuïtat del Programa per a la prevenció i assistèn-
cia de la sida
Tram. 250-00669/09
Adopció p. 29

Resolució 726/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la reducció de les tarifes d’aparcament de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat, per als 
acompanyants de les persones amb mobilitat reduïda
Tram. 250-00675/09
Adopció p. 29

Resolució 727/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la reobertura del servei nocturn d’urgències del CAP Guine-
ueta, de Barcelona
Tram. 250-00885/09, 250-01156/09
Adopció p. 29

Resolució 728/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment de l’atenció sanitària a la població de l’Ar-
boç
Tram. 250-01010/09
Adopció p. 30

Resolució 729/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el restabliment del servei d’urgències continuades al 
CAP Gavà-1, la reobertura del dispensari de Gavà Mar i la 
compleció del mapa sanitari de Gavà
Tram. 250-01046/09
Adopció p. 30

Resolució 730/IX del Parlament de Catalunya, de 
suport a les actuacions per a la protecció dels drets humans 
al Sàhara Occidental
Tram. 250-01103/09
Adopció p. 30

Resolució 731/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la inclusió en el Tractat sobre el comerç d’armes de la 
prohibició de transferir armes si hi ha risc de violació dels 
drets humans
Tram. 250-01203/09
Adopció p. 31

Resolució 732/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la continuïtat del suport institucional i econòmic a la Tau-
la Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Tram. 250-01272/09
Adopció p. 31

1.15. Mocions

Moció 122/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
manteniment de la immersió lingüística a les escoles
Tram. 302-00166/09
Aprovació p. 32

1.17. Recomanacions

Recomanació 1/IX de la Comissió de Peticions, per-
què la Cartera de serveis socials inclogui prestacions orto-
protètiques especials que s’adeqüin a casos de malalties 
minoritàries com ara la xerodèrmia pigmentada
Tram. 125-00184/08
Adopció p. 33
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els ajuts als pagesos 
de les comarques de Lleida afectats per les tempestes del 
5 de juliol de 2012 i la sol·licitud de declaració de zona ca-
tastròfica
Tram. 250-01430/09
Retirada p. 33

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 modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 200-00022/09
Text presentat p. 34

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures tributàries equitatives 
per la sostenibilitat dels serveis públics fonamentals
Tram. 202-00084/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 40

Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania
Tram. 202-00091/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 40

Proposició de llei de creació d’impostos ambientals
Tram. 202-00092/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 40

Proposició de llei de supressió dels peatges a les 
autopistes amortitzades
Tram. 202-00093/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 40

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
venda de la Torre d’en Mornau i la presentació d’un pla 
d’usos agrícoles i ramaders i d’activitats relacionades amb 
el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01117/09
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
venda de la Torre d’en Mornau i la presentació d’un pla 
d’usos agrícoles i ramaders i d’activitats relacionades amb 
el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01143/09
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució de rebuig a la retallada pres-
supostària i al copagament en la sanitat pública aprovats pel 
Govern de l’Estat
Tram. 250-01282/09
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre les gestions amb el 
Govern de l’Estat per a posar fi als privilegis de les confes-
sions religioses
Tram. 250-01283/09
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre de reconeixement de 
l’estelada com a bandera històrica catalana
Tram. 250-01292/09
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
director de bombers
Tram. 250-01301/09
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre les polítiques actives 
d’ocupació per a persones amb discapacitat
Tram. 250-01303/09
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de pediatria al consultori mèdic d’Aiguaviva
Tram. 250-01314/09
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
subvencions atorgades per l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament a les organitzacions no governa-
mentals per al desenvolupament
Tram. 250-01319/09
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces de protecció de persones i béns de l’àrea regional de re-
cursos operatius dels Mossos d’Esquadra a Lleida
Tram. 250-01328/09
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la reobertura del cen-
tre d’urgències d’atenció primària del CAP El Serral de Sant 
Vicenç dels Horts
Tram. 250-01344/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
dotació mensual del lot higiènic als interns del Centre Peni-
tenciari Ponent, de Lleida
Tram. 250-01345/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
l’enllaç entre la carretera C-17 i Ripoll
Tram. 250-01346/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
variant est de Ripoll
Tram. 250-01347/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos de Renfe de millorar els combois de la línia 
ferroviària entre Barcelona i Puigcerdà
Tram. 250-01348/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció de cen-
tres d’atenció primària als barris de Pardinyes i Mangraners, 
de Lleida
Tram. 250-01349/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
hospital comarcal a Tàrrega
Tram. 250-01350/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la reobertura dels llits 
tancats l’estiu del 2011 a l’Hospital Universitari Arnau de Vi-
lanova i sobre el restabliment de les urgències nocturnes i la 
dotació del servei d’ambulàncies a les comarques de Lleida
Tram. 250-01351/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
garantir la seguretat viària a l’accés de la carretera C-12 a 
l’Escola Alba, de Corbins
Tram. 250-01352/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45
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Proposta de resolució sobre la senyalització a la 
carretera C-15 de l’accés a l’autopista AP-7
Tram. 250-01353/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la realització d’una 
campanya de seguretat viària amb relació al manteniment 
dels vehicles
Tram. 250-01354/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’adscripció dels al-
bergs a la Direcció General de Turisme
Tram. 250-01355/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el millorament dels 
trams de carretera amb més sinistralitat segons l’estudi Eu-
roRAP
Tram. 250-01356/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la declaració de la por-
talada romànica de Santa Maria de Ripoll com a Patrimoni 
de la Humanitat de la Unesco
Tram. 250-01357/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’Observatori Nacional 
de Política Agroalimentària
Tram. 250-01358/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre els aparcaments per a 
transportistes a l’autopista AP-7
Tram. 250-01359/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de les instal·lacions noves de l’Hospital de Bellvitge
Tram. 250-01360/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la dotació d’un servei 
de pediatria d’urgències al Prat de Llobregat
Tram. 250-01361/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
escola d’educació infantil i primària a Sidamon
Tram. 250-01362/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’obertura del centre 
de dia d’Horta de Sant Joan
Tram. 250-01363/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’habilitació pressu-
postària de les places del centre de dia del barri de Mangra-
ners, de Lleida, compromeses per conveni el 2011
Tram. 250-01364/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el calendari per a la 
construcció de la seu dels departaments de la Generalitat al 
solar de l’antiga escola de magisteri de Lleida
Tram. 250-01365/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
escola d’educació infantil i primària a Almenar
Tram. 250-01366/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre les gestions perquè 
l’oficina de turisme del recinte de Fira de Barcelona a l’Hos-
pitalet de Llobregat ofereixi també informació sobre el muni-
cipi i el Baix Llobregat
Tram. 250-01367/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la reedició del Pla co-
marcal de muntanya del Berguedà per al període 2013-2016
Tram. 250-01368/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
obres del Museu Picasso d’Horta de Sant Joan
Tram. 250-01369/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Torredembarra
Tram. 250-01370/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’infra-
estructures de telefonia mòbil a la xarxa de trens de rodalia 
i regionals
Tram. 250-01371/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’infra-
estructures de telefonia mòbil a la carretera C-31 al pas pel 
Baix Llobregat
Tram. 250-01372/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’aprofitament i la dina-
mització del port de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01373/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la devolució del Cap 
de Medusa al Museu d’Història de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01374/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la integració del perso-
nal de les oficines a l’exterior de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana en infraestructures estatals
Tram. 250-01375/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la circulació de vehi-
cles agrícoles pels vorals de les autovies i els eixos que no 
disposen de cap via paral·lela de servei
Tram. 250-01376/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la senyalització de 
l’accés a l’ermita de Santa Creu de Creixà a les carreteres 
B-224 i BV-2241
Tram. 250-01377/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la senyalització de 
l’accés al nucli de Can Canals, de Piera, a les carreteres 
B-224 i BV-2241
Tram. 250-01378/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’homologació de la 
titulació d’enginyeria tècnica al grau d’enginyeria correspo-
nent
Tram. 250-01379/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
carretera C-55 al pas per Manresa
Tram. 250-01380/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la continuïtat de 
l’acord signat amb l’Ajuntament de Castelldefels perquè els 
veïns d’aquest municipi puguin seguir accedint i gaudint de 
descomptes al Canal Olímpic de Catalunya
Tram. 250-01381/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
normativa de comercialització en el sector de la gran distri-
bució alimentària
Tram. 250-01382/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució de rebuig a l’Avantprojecte 
de llei d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies del 
Govern d’Aragó i sobre el garantiment del futur de la llengua 
catalana a la Franja de Ponent
Tram. 250-01383/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49



30 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 364

SUMARI 5

Proposta de resolució sobre la recuperació per al 
curs 2012-2013 del nombre de mestres del curs 2010-2011 a 
l’Escola Montmany, de Figaró-Montmany, i sobre el projecte 
d’ampliació del centre
Tram. 250-01384/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la reclamació de l’in-
grés dels imports pendents de liquidar de l’impost sobre 
grans establiments comercials
Tram. 250-01385/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la denominació de 
l’aragonès i el català a l’Aragó i sobre la definició d’acords 
amb el Govern d’Aragó en matèria de política lingüística
Tram. 250-01386/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre les directrius del Co-
mitè Econòmic i Social Europeu relatives al foment dels ob-
jectius socials en la contractació pública
Tram. 250-01387/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’obertura de les instal-
lacions dels musclaires del delta de l’Ebre al sector turístic
Tram. 250-01388/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la nul·litat dels consells 
de guerra contra els catalans represaliats per la dictadura 
franquista
Tram. 250-01390/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
declaració d’impacte ambiental del projecte de les obres de 
desdoblament de l’eix Transversal i sobre l’aplicació de me-
sures correctores a la zona
Tram. 250-01391/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la línia de molt alta ten-
sió entre Sentmenat i Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01392/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per la transparència en la despesa i els resultats en el sis-
tema sanitari
Tram. 250-01393/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’estabilitat laboral dels 
treballadors socials i el manteniment dels programes de re-
inserció en l’àmbit penitenciari durant el 2012
Tram. 250-01394/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre les mesures per a la 
millora i la recuperació dels espais cremats en l’incendi fo-
restal de l’11 de juny de 2012 als parcs naturals del Foix i del 
Garraf
Tram. 250-01395/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la destinació dels in-
gressos de .La Marató. del 2012 o del 2013 a la fibromiàlgia, 
la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple
Tram. 250-01396/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del trans-
port i el menjador escolars
Tram. 250-01397/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la cessió dels progra-
maris informàtics de la xarxa Inicia a les entitats que treba-
llen en la promoció de l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 250-01398/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’increment de places 
en la convocatòria d’agents de protecció de persones i béns 
a la regió policial Ponent
Tram. 250-01399/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pro-
tocol d’actuació en l’àmbit educatiu amb relació al trastorn 
per dèficit d’atenció i hiperactivitat
Tram. 250-01400/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’auto-
pista AP-7 al tram de quatre carrils entre Fornells de la Selva 
i Vilademuls
Tram. 250-01401/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’es-
cola bressol de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Tram. 250-01402/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
per a evitar les inundacions al barranc de Barenys, a Reus
Tram. 250-01403/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la destitució dels 
membres de la Corona dels títols nobiliaris relacionats amb 
el Principat i sobre l’abolició d’aquests títols
Tram. 250-01416/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre les declaracions de 
Josep Antoni Duran i Lleida amb relació al dret a l’autogo-
vern del País Valencià, les Illes Balears i Aragó
Tram. 250-01435/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la investigació de les 
possibles relacions entre membres de Plataforma per Cata-
lunya i grups feixistes, neonazis, xenòfobs o racistes
Tram. 250-01436/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser-
vei d’autobusos que connecti el Vendrell amb Tarragona i 
amb Barcelona
Tram. 250-01437/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució de suport a les associacions 
de la Catalunya Nord
Tram. 250-01438/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució de rebuig de la sanció im-
posada per la Delegació del Govern de l’Estat a Madrid a 
un ciutadà català que va assistir a la final de la Copa del Rei 
de futbol
Tram. 250-01439/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució de rebuig d’unes afirmacions 
d’un document de la Conferència Episcopal Espanyola so-
bre la ideologia de gènere
Tram. 250-01440/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la decisió del Govern 
de l’Estat d’aplicar el tipus general de l’impost sobre el valor 
afegit a l’activitat cultural
Tram. 250-01441/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la retirada de l’Acord 
de Govern GOV/60/2012, relatiu al personal docent no uni-
versitari dependent de la Generalitat
Tram. 250-01442/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
urgents d’ajut als pagesos de les comarques de Lleida afec-
tats per la pedregada del 6 de juliol de 2012
Tram. 250-01443/09
Presentació p. 58
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Proposta de resolució sobre la recuperació de la lí-
nia de subvencions anuals per a actuacions sobre la xarxa 
de camins rurals i veïnals dels municipis de muntanya
Tram. 250-01444/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un con-
veni de col·laboració amb Abertis Autopistas per a finançar 
les excavacions al jaciment paleolític del Pla de Dalt de Do-
meny
Tram. 250-01445/09
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
descomptes per a famílies monoparentals en els preus dels 
serveis acadèmics a les universitats públiques
Tram. 250-01446/09
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre el manteniment d’una 
oferta formativa que permeti l’accés dels joves en situació 
de risc social als programes de qualificació professional ini-
cial i d’inserció sociolaboral
Tram. 250-01447/09
Presentació p. 61

Proposta de resolució de suport a la tasca dels re-
gidors municipals i de rebuig de la reforma de l’Administració 
local proposada pel Govern de l’Estat i de l’augment de l’im-
post sobre el valor afegit
Tram. 250-01448/09
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre el compromís de pa-
gament de les subvencions a les organitzacions no governa-
mentals per al desenvolupament
Tram. 250-01449/09
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
urgents d’ajut als pagesos de les comarques de Lleida afec-
tats per la pedregada del 6 de juliol de 2012
Tram. 250-01450/09
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
gratuïtat dels trams de l’autopista AP-7 entre Girona Nord i 
Girona Sud i entre Vilademuls i Fornells de la Selva
Tram. 250-01451/09
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la recol·locació labo-
ral dels professionals de l’educació afectats pel tancament 
d’escoles i sobre la llibertat d’elecció de centre dels alumnes
Tram. 250-01452/09
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre l’edat dels represen-
tants dels agents socials del món empresarial en els òrgans 
de consulta i participació de la Generalitat
Tram. 250-01453/09
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies de transport escolar per als alumnes d’educació obli-
gatòria del Berguedà i sobre la modificació dels criteris que 
regulen la gratuïtat d’aquest transport
Tram. 250-01454/09
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la senyalització de la 
connexió i l’accés a la carretera C-15 en direcció Manresa 
i Vilafranca del Penedès a la sortida 13 de l’autopista C-32
Tram. 250-01455/09
Presentació p. 67

3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 3/2012, del 6 de ju-
liol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
Tram. 212-00006/09
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 68

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya sobre els in-
cendis de l’Alt Empordà
Tram. 401-00037/09
Lectura en el Ple p. 68

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/09
Substitució de diputats p. 69

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Pú-
blic Sanitari i les Empreses
Tram. 407-00002/09
Designació de la presidència p. 69
Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari Ciutadans p. 69
Adscripció de diputats del Subgrup parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència p. 69
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 69
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 70
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 70
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 70
Constitució i ratificació del president p. 70

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 422/IX, so-
bre l’elaboració d’un pla de treball d’avaluació i planificació 
de la Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00405/09
Sol·licitud de pròrroga p. 71
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 71

Control del compliment de la Resolució 470/IX, so-
bre els pagaments en concepte d’assistència jurídica gratuï-
ta i sobre les mesures per a evitar l’ús impropi d’aquest dret
Tram. 290-00450/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71

Control del compliment de la Resolució 471/IX, so-
bre la cobertura de les baixes de la plantilla del Registre Civil 
de Cornellà de Llobregat amb personal de reforç
Tram. 290-00451/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 499/IX, 
sobre la no-utilització en les campanyes de la Generalitat 
d’elements estereotipats que reprodueixin els rols atribuïts 
en funció del sexe
Tram. 290-00478/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 49/IX, sobre les 
mesures previstes en els pressupostos de la Generalitat per 
al 2012 per a fomentar la recuperació econòmica
Tram. 390-00049/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 76

Control del compliment de la Moció 78/IX, sobre les 
mesures contra la violència masclista i les polítiques d’igual-
tat
Tram. 390-00078/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 77
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Control del compliment de la Moció 79/IX, sobre la 
seguretat al món rural
Tram. 390-00079/09
Sol·licitud de pròrroga p. 77
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 77

Control del compliment de la Moció 80/IX, sobre el 
garantiment dels drets lingüístics dels consumidors catalans
Tram. 390-00080/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 77

Control del compliment de la Moció 81/IX, sobre la 
política energètica
Tram. 390-00081/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 78

Control del compliment de la Moció 87/IX, sobre 
la realització d’una campanya informativa sobre la balança 
fiscal entre Catalunya i l’Estat espanyol i el pacte fiscal en la 
línia del concert econòmic
Tram. 390-00087/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 79

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la repercussió del 
projecte Eurovegas en l’àmbit de la seva actuació
Tram. 354-00249/09
Sol·licitud i tramitació p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’entrada d’un ma-
gistrat i de membres del Cos de la Policia Nacional a la seu 
central del Cos de Mossos d’Esquadra el 16 de juliol de 2012
Tram. 354-00250/09
Sol·licitud i tramitació p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’escorcoll de la seu 
central dels Mossos d’Esquadra ordenat pel jutge Joaquín 
Aguirre
Tram. 354-00251/09
Sol·licitud i tramitació p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’actuació del Govern davant les retallades anunci-
ades pel Govern de l’Estat
Tram. 354-00252/09
Sol·licitud i tramitació p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre l’actuació del Govern davant les reta-
llades anunciades pel Govern de l’Estat
Tram. 354-00254/09
Sol·licitud i tramitació p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les detencions del 18 
de juliol de 2012 a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 354-00255/09
Sol·licitud i tramitació p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre el tràfic de dades que presumptament es feia 
a l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 354-00256/09
Sol·licitud i tramitació p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les detencions practi-
cades a Sabadell el 29 de març de 2012
Tram. 354-00257/09
Sol·licitud i tramitació p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’entrada de funciona-
ris del Cos Nacional de Policia a la seu central dels Mossos 

d’Esquadra per ordre del jutge titular del Jutjat d’Instrucció 
número 1 de Barcelona
Tram. 354-00258/09
Sol·licitud i tramitació p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els incendis de l’Alt 
Empordà
Tram. 354-00260/09
Sol·licitud i tramitació p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural sobre els incendis de l’Alt Empordà
Tram. 354-00261/09
Sol·licitud i tramitació p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els incendis de l’Alt 
Empordà i les mesures de suport a les persones i a les cor-
poracions locals afectades
Tram. 354-00262/09
Sol·licitud i tramitació p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural sobre els incendis de l’Alt Empordà 
i les mesures de suport a les persones i a les corporacions 
locals afectades
Tram. 354-00263/09
Sol·licitud i tramitació p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb la vicepresidenta del Govern sobre els incendis 
de l’Alt Empordà i les mesures de suport a les persones i a 
les corporacions locals afectades
Tram. 354-00264/09
Sol·licitud i tramitació p. 82

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Clavague-
ra Vilà, director general d’Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil, davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre el tancament dels centres educatius de me-
nors Montilivi, de Girona, i Til·lers, de Mollet del Vallès (Vallès 
Oriental)
Tram. 356-00701/09
Retirada de la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Joventut i del director general de l’Agència Catalana de la 
Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut per-
què informin sobre les actuacions i els programes de l’Agèn-
cia Catalana de la Joventut
Tram. 356-00750/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del president de l’As-
sociació per a les Nacions Unides davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui les acti-
vitats d’aquesta associació i la celebració del cinquantè 
aniversari de la seva creació
Tram. 356-00764/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Interior perquè valori el compliment de 
les resolucions de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00767/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de CATAC davant la Comissió d’In-
terior perquè valori el compliment de les resolucions de la 
Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00768/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Interior perquè valori el compliment de les reso-
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lucions de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Fores-
tal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00769/09
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Bombers de Comissions Obreres davant 
la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de vista so-
bre el compliment de la Resolució del Parlament per la qual 
s’aprova el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00773/09
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la secció de bombers de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de 
vista sobre el compliment de la Resolució del Parlament per 
la qual s’aprova el Dictamen de la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00774/09
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la secció de bombers de la Candidatura Autònoma de 
Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 
davant la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de 
vista sobre el compliment de la Resolució del Parlament per 
la qual s’aprova el Dictamen de la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00775/09
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalu-
nya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè 
informi sobre el model català de llars d’infants públiques
Tram. 356-00776/09
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Pujol i Ferru-
sola, secretari general de Convergència Democràtica de 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre les repercussions del cas Palau i el presump-
te finançament irregular de Convergència Democràtica de 
Catalunya
Tram. 356-00778/09
Sol·licitud p. 83
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Felip Puig i Godes, 
exconseller de Política Territorial i Obres Públiques, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les 
repercussions del cas Palau i el presumpte finançament irre-
gular de Convergència Democràtica de Catalunya
Tram. 356-00779/09
Sol·licitud p. 84
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Felip Puig i Godes 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui la 
implicació de Convergència Democràtica de Catalunya en 
el cas del Palau de la Música Catalana quan era el secretari 
general adjunt d’aquest partit
Tram. 356-00783/09
Sol·licitud p. 84
Rebuig de la sol·licitud p. 84

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Fa-
mília sobre les conclusions del grup de treball per a la lluita 
contra la pobresa i per a la inclusió social
Tram. 355-00073/09
Substanciació p. 84

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
els consellers d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a informar sobre les tasques 
d’extinció dels incendis de l’Alt Empordà
Tram. 355-00150/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 84

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’una representació del Consell 
Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals per a explicar la Memòria del 
Consell corresponent al 2011
Tram. 357-00404/09
Substanciació p. 84

Compareixença d’Oriol Pujol i Ferrusola, secretari 
general de Convergència Democràtica de Catalunya, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les 
repercussions del cas Palau i el presumpte finançament irre-
gular de Convergència Democràtica de Catalunya
Tram. 357-00436/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85
Substanciació p. 85

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 85

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-
tres normes

Memòria del Consell Interuniversitari de Catalunya 
corresponent als anys 2008, 2009 i 2010, i Memòria del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya corresponent al 2011
Tram. 334-00069/09 i 334-00070/09
Presentació p. 87

4.95. Altres informacions

Procediment per a designar el director o directora 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Tram. 284-00020/09
Acta de la presa de possessió del càrrec p. 87
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 674/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el restabliment de la línia 40 d’au-
tobusos nocturns entre Vilafranca del Pene-
dès i Sant Sadurní d’Anoia i l’adaptació de 
l’oferta de transport públic a la demanda
Tram. 250-00864/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el restabliment de la línia 40 
d’autobusos nocturns entre Vilafranca del Penedès i Sant 
Sadurní d’Anoia i la creació d’una taula de treball sobre 
el transport públic a l’Alt Penedès (tram. 250-00864/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 48239).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Restablir en el termini d’un mes la línia 40 d’autobu-
sos nocturns entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní 
d’Anoia.

b) Adaptar l’oferta del transport públic per tal d’atendre 
eficientment les possibles variacions de la demanda dels 
usuaris.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 675/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la represa de les obres de per-
llongament de la línia de Ferrocarrils de la 
Generalitat a Terrassa
Tram. 250-00883/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la represa de les obres de per-
llongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a 
Terrassa (tram. 250-00883/09), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 49467).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar, 
dins el mes de setembre del 2012, un pla de viabilitat de 
les obres de perllongament dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat a Terrassa que en garanteixi el finançament i a es-
tablir la programació dels treballs que queden pendents, 
amb l’objectiu que s’iniciïn immediatament.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 676/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la preservació dels aqüífers del 
delta de la Tordera
Tram. 250-00911/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la preservació dels aqüífers del 
delta de la Tordera (tram. 250-00911/09), presentada pel 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 58845).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
adoptant les mesures necessàries per a preservar els aqü-
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ífers del delta de la Tordera i, en especial, per a preve-
nir-hi la intrusió marina.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

La secretària en funcions La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Maria Dolors Rovirola i Coromí Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 677/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’aprovació de l’estudi d’impacte 
ambiental i del projecte de construcció del 
perllongament de la línia 1 del metro fins als 
barris de Montigalà i Lloreda, a Badalona
Tram. 250-00988/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’aprovació de l’estudi d’impacte 
ambiental i del projecte de construcció del perllongament 
de la línia 1 del metro fins als barris de Montigalà i Llo-
reda, a Badalona (tram. 250-00988/09), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
61682).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar l’es-
tudi d’impacte ambiental i a elaborar i aprovar definiti-
vament el projecte constructiu del perllongament de la 
línia 1 del metro Fondo - Santa Coloma fins als barris de 
Montigalà i Lloreda, a Badalona, en el marc del nou pla 
director d’infraestructures que s’aprovarà inicialment el 
tercer trimestre d’enguany.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 678/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la represa del funcionament del 
funicular de Gelida
Tram. 250-01008/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la represa del funcionament del 
funicular de Gelida (tram. 250-01008/09), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en 
funcionament urgentment el funicular de Gelida (Alt Pe-
nedès) i a coordinar-ne les freqüències amb els horaris 
dels trens de rodalies de la línia 4 al pas per l’estació de 
Gelida.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió La vicepresidenta en les
Xavier Dilmé i Vert funcions de presidenta 
 de la Comissió
 Ma. Victòria Forns i Fernández

Resolució 679/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre les inversions per a modernitzar 
el funicular de Gelida i per a garantir-ne la 
correspondència amb la línia 4 de rodalia
Tram. 250-01054/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre les inversions per a modernitzar 
el funicular de Gelida i per a garantir-ne la correspon-
dència amb la línia 4 de rodalia (tram. 250-01054/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les in-
versions necessàries per a modernitzar el funicular de 
Gelida (Alt Penedès) i a garantir que funcioni immedi-



30 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 364

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 11

atament i que tingui correspondència amb el servei de la 
línia 4 de rodalia cada dia de la setmana.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió La vicepresidenta en les
Xavier Dilmé i Vert funcions de presidenta 
 de la Comissió
 Ma. Victòria Forns i Fernández

Resolució 680/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pas de tractors i maquinària 
agrícola per la carretera C-17 entre les Masi-
es de Voltregà i Sant Quirze de Besora
Tram. 250-00917/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el pas de tractors i maquinària 
agrícola per la carretera C-17 entre les Masies de Vol-
tregà i Sant Quirze de Besora (tram. 250-00917/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58846).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a permetre 
el pas de tractors i maquinària agrícola en els trams de 
la carretera C-17 situats entre les Masies de Voltregà i 
Sant Quirze de Besora, on no hi hagi itineraris alterna-
tius, adoptant les mesures de seguretat pertinents.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió La vicepresidenta en les
Xavier Dilmé i Vert funcions de presidenta 
 de la Comissió
 Ma. Victòria Forns i Fernández

Resolució 681/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la priorització de les obres del 
corredor ferroviari del Mediterrani
Tram. 250-00931/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la priorització de les obres del 
corredor de la Mediterrània (tram. 250-00931/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 58849).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir al Go-
vern de l’Estat que prioritzi les obres del corredor fer-
roviari del Mediterrani d’acord amb el mapa de priori-
tats de la xarxa bàsica transeuropea acordat el passat mes 
d’octubre de 2011 i seguint les indicacions establertes en 
l’Agenda catalana del corredor mediterrani, elaborada pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 682/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’execució de les obres necessà-
ries per a completar l’enllaç del nord de Fi-
gueres amb l’autopista AP-7
Tram. 250-00949/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’execució de les obres neces-
sàries per a completar l’enllaç del nord de Figueres amb 
l’autopista AP-7 (tram. 250-00949/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra 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:



30 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 364

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 12

a) Reclamar novament al Ministeri de Foment que encar-
regui a Acesa, empresa concessionària de l’autopista AP-
7, que executi les obres necessàries per a completar l’en-
llaç del nord de Figueres amb els dos moviments d’accés 
en direcció a Girona i Barcelona que falten, en el marc 
de les obres de millorament que s’estan fent amb la cons-
trucció del tercer carril de l’autopista.

b) Insistir novament al Ministeri de Foment en la urgèn-
cia d’efectuar l’ actuació a què fa referència la lletra a, tan 
necessària per a la mobilitat de l’àrea urbana de Figueres, 
aprofitant que actualment s’estan fent les obres de millo-
rament a l’autopista AP-7, i recordar als responsables mi-
nisterials que l’incompliment dels pactes establerts entre 
les diverses administracions provocaria un fort descrèdit 
de l’acció política del mateix Ministeri de Foment.

c) Construir els accessos viaris necessaris per a facilitar 
la mobilitat produïda per l’entrada en funcionament del 
Centre Penitenciari Puig de les Basses, a Figueres.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 683/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’elaboració i l’aprovació del 
pla especial de protecció del medi natural i 
el paisatge del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i el projecte «Les setze portes de 
Collserola»
Tram. 250-00984/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el compliment del Decret 
146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font 
Groga i de la Rierada - Can Balasc, i sobre l’elaboració 
del Pla especial de protecció del medi natural i el paisat-
ge del Parc Natural de Collserola (tram. 250-00984/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 61681).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar el pla especial de protecció del medi natural 
i el paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
amb la participació de les diverses administracions i en-

titats ciutadanes, i aprovar-lo inicialment el primer tri-
mestre del 2013.

b) Fer les gestions necessàries amb l’Ajuntament de Bar-
celona perquè condicioni el projecte «Les setze portes de 
Collserola» a la redacció i aprovació definitiva del pla es-
pecial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc 
Natural de la Serra de Collserola.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 684/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la possibilitat de noves connexi-
ons ferroviàries de la línia 4 de rodalia en-
tre la regió metropolitana de Barcelona i el 
Camp de Tarragona
Tram. 250-01002/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la prolongació de la línia ferro-
viària C-4 de Sant Vicenç de Calders a Tarragona (tram. 
250-01002/09), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 60642) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 63297).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar un estudi tècnic que avaluï la viabilitat, la de-
manda potencial i el cost econòmic i social de noves con-
nexions ferroviàries de la línia 4 de rodalia sense trans-
bordament entre la regió metropolitana de Barcelona i el 
Camp de Tarragona, en el marc del futur servei de roda-
lia de les comarques tarragonines.

b) Incloure, si escau, un cop elaborat l’estudi a què fa re-
ferència la lletra a, els nous serveis en el contracte de ser-
vei públic Generalitat-Renfe 2011-2015.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

La secretària en funcions La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Maria Dolors Rovirola i Coromí Maria Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 685/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’actualització de dades en les 
rutes cartogràfiques arran de la inauguració 
de l’eix Diagonal i sobre el millorament de la 
senyalització de la carretera C-15
Tram. 250-01003/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la fixació a Internet i als GPS de 
les dades de l’eix Diagonal, que uneix Vilafranca del Pe-
nedès i Vilanova i la Geltrú, i sobre el millorament de la 
senyalització de la carretera C-15 (tram. 250-01003/09), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 63298).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Enviar l’actualització de dades arran de la inauguració 
de l’eix Diagonal als principals proveïdors de cartografia 
perquè la distribueixin globalment.

b) Millorar la senyalització de la carretera C-15, especi-
alment al tram que uneix Vilafranca del Penedès i Vila-
nova i la Geltrú, i corregir-hi les referències a la població 
de Vilafranca del Penedès.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

La secretària en funcions La presidenta 

de la Comissió  de la Comissió

Maria Dolors Rovirola i Coromí Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 686/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la posada en funcionament de la 
depuradora de Parlavà
Tram. 250-00930/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la posada en funcionament de la 
depuradora de Parlavà (tram. 250-00930/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 58848).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer totes 
les gestions possibles amb la companyia elèctrica per tal 
que, abans d’acabar l’any, estigui finalitzada la connexió 
de servei de la depuradora de Parlavà (Baix Empordà) i 
a posar la depuradora en funcionament un cop superades 
les proves de funcionament.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

La secretària en funcions La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Maria Dolors Rovirola i Coromí Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 687/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’execució de les obres de condi-
cionament de la carretera C-252 entre Vila-
bertran i Peralada
Tram. 250-00978/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de 
condicionament de la carretera C-252 el 2012 (tram. 250-
00978/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 61679).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar 
l’execució de les obres de condicionament de la carretera 
C-252 entre Vilabertran i Peralada per tal que es puguin 
programar abans de dos anys, tan bon punt les disponibi-
litats pressupostàries ho permetin.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 688/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la signatura del conveni de ces-
sió a l’Ajuntament de Porqueres del tram de 
travessia urbana de la carretera C-150a al 
nucli de Mata
Tram. 250-00979/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la signatura del conveni de ces-
sió del tram de travessia urbana de la carretera C-150a al 
nucli de Mata, a Porqueres (Pla de l’Estany) (tram. 250-
00979/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
59961) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61680).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenca-
llar la signatura del conveni de cessió del tram de traves-
sia urbana en el nucli de Mata de la carretera C-150a a 
l’Ajuntament de Porqueres (Pla de l’Estany) i a prioritzar 
l’execució del projecte de remodelació del pont que salva 
la riera de Codina.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 689/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’actualització del Programa de 
sanejament d’aigües residuals urbanes
Tram. 250-00996/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 22, 11.07.2012, DSPC-C 366

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’actualització del Pla de sa-
nejament d’aigües residuals (tram. 250-00996/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 63295).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar, en 
el termini de sis mesos, per mitjà de l’Agència Catalana 
de l’Aigua una relació d’actuacions de sanejament per a 
incloure en la planificació, de conformitat amb els cri-
teris i les prioritats exposats en el Programa de saneja-
ment d’aigües residuals urbanes (PSARU), que inclogui 
també les previsions de finançament que el Govern ha de 
garantir.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 707/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la investigació de les activitats 
i les connexions del Casal Tramuntana, al 
barri del Clot, de Barcelona, amb grups fei-
xistes, racistes, xenòfobs i violents
Tram. 250-01033/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 20, 12.07.2012, DSPC-C 370

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de juli-
ol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la investigació de les activitats i les connexions del 
Casal Tramuntana, al barri del Clot, de Barcelona, amb 
grups feixistes, racistes, xenòfobs i violents (tram. 250-
01033/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 62788) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 63315).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Investigar les activitats i les connexions del Casal Tra-
muntana del barri del Clot - Camp de l’Arpa, de Barcelo-
na, amb grups feixistes, racistes, xenòfobs i violents i, si 
se’n demostra la vinculació a ideologies que hi estiguin 
relacionades, adoptar les mesures que calgui per a tan-
car-lo, seguint els mecanismes legals pertinents.

b) Informar la Comissió de Matèries Secretes o Reser-
vades de les actuacions a què fa referència la lletra a, tal 
com va aprovar la Comissió d’Interior en la Resolució 
420/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de 
les mesures d’investigació i vigilància dels grups d’extre-
ma dreta, xenòfobs o racistes.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

La secretària en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Marta Alòs Lòpez Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 708/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reinstauració del dispositiu de 
vigilància especial conjunta dels Mossos 
d’Esquadra, els grups de suport i la Guàrdia 
Urbana de Cornellà de Llobregat al polígon 
Famades d’aquest municipi en els horaris de 
funcionament i sortida de les discoteques
Tram. 250-01166/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 20, 12.07.2012, DSPC-C 370

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de juli-
ol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la instauració del dispositiu de vigilància especial 
conjunta dels Mossos d’Esquadra, els grups de suport i la 
Guàrdia Urbana de Cornellà al polígon Famades d’aquest 
municipi en els horaris de funcionament i sortida de les 
discoteques (tram. 250-01166/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 67250) 
i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 67582).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Inte-
rior a instaurar novament el dispositiu de vigilància es-
pecial que exercien conjuntament els Mossos d’Esqua-
dra, els grups de suport de les àrees regionals de recursos 
operatius (ARRO) i la Guàrdia Urbana de Cornellà de 
Llobregat (Baix Llobregat) per a la seguretat del sector 
Famades d’aquest municipi durant l’horari de funciona-
ment i sortida de les discoteques de la zona.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

La secretària en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Marta Alòs Lòpez Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 709/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment de les mesures de 
vigilància i investigació dels grups extre-
mistes, xenòfobs, racistes, totalitaris o fona-
mentalistes
Tram. 250-01224/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 20, 12.07.2012, DSPC-C 370

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de juli-
ol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’increment de les mesures de vigilància i investi-
gació dels grups extremistes, xenòfobs o fonamentalistes 
(tram. 250-01224/09), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Incrementar les mesures d’investigació i vigilància 
amb relació a possibles activitats delictives dels grups 
d’extrema dreta, d’extrema esquerra, xenòfobs, racistes, 
totalitaris o fonamentalistes que actuen a Catalunya.

b) Fer balanç, en el marc de la Comissió de Matèries Se-
cretes o Reservades, de les actuacions de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra amb relació a les acti-
vitats delictives dels grups d’extrema dreta, xenòfobs o 
racistes que actuen a Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

La secretària en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Marta Alòs Lòpez Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 710/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’anàlisi de l’increment de la mor-
talitat a les carreteres i sobre el millorament 
de la circumval·lació de la carretera N-II al 
pas per Figueres
Tram. 250-00989/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 20, 12.07.2012, DSPC-C 370

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de ju-
liol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre la seguretat viària i l’anàlisi de l’increment de 
la mortalitat a les carreteres i sobre la millora urgent de 
la circumval·lació de la carretera N-II al pas per Figueres 
(tram. 250-00989/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

a) Fer una anàlisi de l’increment de la mortalitat a les 
carreteres i remetre-la a la Comissió d’Estudi de la Se-
guretat Viària.

b) Exigir al Ministeri de Foment que millori urgentment 
la circumval·lació de la carretera N-II al pas pel municipi 
de Figueres (Alt Empordà).

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 711/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un informe sobre 
les causes de l’increment de la mortalitat a 
la xarxa viària i l’execució de les obres pen-
dents a les carreteres N-II i C-25
Tram. 250-01140/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 20, 12.07.2012, DSPC-C 370

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de juli-
ol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’elaboració d’un informe sobre les causes de l’in-
crement de la mortalitat a la xarxa viària i l’execució de 
les obres pendents a les carreteres N-II i C-25 (tram. 250-
01140/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69382).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar, per mitjà de la Direcció General de Tràn-
sit, en el termini de dos mesos, un informe que analitzi 
les causes de l’increment de la mortalitat en la xarxa vi-
ària catalana i una actualització de les necessitats reals 
d’efectius policials, vehicles i patrulles.

b) Presentar-li l’informe, preferentment a la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària o, si no, a la Comissió 
d’Interior.

c) Continuar impulsant actuacions de millorament de la 
seguretat viària en els punts de risc molt elevat, segons 
l’estudi EuroRAP, a les carreteres de titularitat de la Ge-
neralitat.

d) Reclamar al Ministeri de Foment que prioritzi les 
obres de millorament del tram de la carretera N-II  de les 
comarques gironines.

e) Accelerar l’execució de les obres de desdoblament de 
la carretera C-25 i, alhora, crear una comissió de segui-
ment que depengui del Departament de Territori i Soste-
nibilitat i que vetlli per la seguretat viària de les obres.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 712/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment de la presència dels 
Mossos d’Esquadra a les regions policials 
Metropolitana Sud, Ponent i Pirineu Occi-
dental
Tram. 250-01035/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 20, 12.07.2012, DSPC-C 370

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de juli-
ol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’increment de la presència dels Mossos d’Esqua-
dra a les regions policials Metropolitana Sud, Ponent i 
Pirineu Occidental (tram. 250-01035/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 62786).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Avaluar si és suficient la plantilla d’agents o la dotació 
de les unitats especialitzades dels Mossos d’Esquadra a 
les regions policials Metropolitana Sud, Ponent i Pirineu 
Occidental.

b) Incrementar la plantilla d’agents o la dotació de les 
unitats especialitzades dels Mossos d’Esquadra a les re-
gions policials Metropolitana Sud, Ponent i Pirineu Occi-
dental, en funció de l’avaluació que se’n faci i del tipus de 
delictes i faltes que hagin augmentat.

c) Fer les actuacions necessàries per tal que es reuneixin 
les juntes locals de seguretat en els municipis de les re-
gions policials Metropolitana Sud, Ponent i Pirineu Oc-
cidental.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

La secretària en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Elisabeth Abad i Giralt Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 713/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment de delictes i faltes a 
les regions policials del Pirineu Occidental i 
de Ponent
Tram. 250-01141/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 20, 12.07.2012, DSPC-C 370

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de juliol 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre l’increment de delictes i faltes a les regions policials 
del Pirineu Occidental i de Ponent (tram. 250-01141/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 69383).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar un informe que analitzi els motius de l’incre-
ment dels delictes i faltes en les regions policials Pirineu 
Occidental i Ponent i presentar-lo a les juntes de segure-
tat locals corresponents i a la Comissió d’Interior.

b) Fer una reavaluació de les necessitats, tant en nombre 
d’agents com en equipaments i infraestructures, en les re-
gions policials afectades per l’increment de fets delictius 
i prioritzar la incorporació en aquestes comarques dels 
agents provinents de la vint-i-cinquena promoció dels 
Mossos d’Esquadra.

c) Incloure en les properes enquestes de Seguretat Públi-
ca de Catalunya un apartat amb les preguntes que tècni-
cament es considerin adequades, orientat a detectar els 
motius de l’increment de fets delictius en les regions poli-
cials Pirineu Occidental i Ponent.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

La secretària en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Elisabeth Abad i Giralt Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 714/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la inclusió de la titulació en cri-
minologia en la convocatòria de places dels 
departaments d’Interior i de Justícia
Tram. 250-01075/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 20, 12.07.2012, DSPC-C 370

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de ju-
liol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre la inclusió de la titulació en criminologia en la 
convocatòria de places dels departaments d’Interior i de 
Justícia (tram. 250-01075/09), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 67179).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
un estudi, en col·laboració amb l’Associació Catalana de 
Criminòlegs o el futur Col·legi Oficial de Criminòlegs, 
per a analitzar en quines convocatòries de noves places 
dels departaments d’Interior i de Justícia, entre altres, és 
possible i convenient incloure la titulació en criminolo-
gia com una de les que atorguen el dret a poder-s’hi pre-
sentar.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 715/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració de plans específics 
per a les zones rurals afectades per l’incre-
ment de robatoris i la presentació dels re-
sultats del Programa operatiu específic del 
món rural
Tram. 250-01108/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 20, 12.07.2012, DSPC-C 370

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de ju-
liol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre l’elaboració de plans específics per a les zones 
rurals afectades per l’increment de robatoris i la presen-
tació dels resultats del Programa operatiu específic per 
al món rural (tram. 250-01108/09), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
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66776) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67180).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar-li, davant la Comissió d’Interior, un informe 
d’avaluació del primer any d’aplicació del programa ope-
ratiu específic del món rural, informe que ha d’indicar, 
entre altres aspectes, d’una banda, els delictes i les fal-
tes comesos en l’àmbit rural durant l’any 2011, desglos-
sats per tipus delictiu, regions policials i àrees bàsiques 
policials, amb una atenció especial en les explotacions 
agropecuàries, i, d’altra banda, els efectius i els recursos 
materials destinats a l’àmbit rural, detallant-ne l’orga-
nització i els protocols d’actuació, com ara les patrulles 
específiques, els agents provinents de la vint-i-quatrena 
promoció del Cos de Mossos d’Esquadra, les actuacions 
dels agents rurals, les actuacions de la seguretat privada i 
les hores de servei que s’hi han destinat.

b) Desenvolupar plenament el Programa operatiu especí-
fic del món rural i, en virtut de l’informe d’avaluació del 
programa, incorporar-hi, en el cas que siguin necessàri-
es, les mesures de reforç adequades per a assolir els ob-
jectius que el programa defineix.

c) Un cop acabat el desplegament dels Mossos d’Esqua-
dra, fer una nova avaluació de les necessitats, tant en 
nombre d’agents com en equipaments i infraestructures, 
en les comarques afectades per l’increment de robatoris i 
prioritzar-hi la incorporació dels agents provinents de la 
vint-i-cinquena promoció dels Mossos d’Esquadra.

d) Definir les regions policials on cal crear una unitat es-
pecífica per a lluitar contra la delinqüència en l’àmbit ru-
ral, dins el Programa operatiu específic del món rural.

e) Definir i establir un calendari de planificació de subco-
missaries en les àrees bàsiques policials de l’àmbit rural 
que ho requereixin.

f) Participar, quan hi sigui convidat, en les juntes locals 
de seguretat de les àrees bàsiques policials més afectades 
pels delictes i faltes comesos en l’àmbit rural i consensu-
ar-hi els mecanismes necessaris per a garantir la segure-
tat en aquest àmbit.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 716/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la presentació d’un informe re-
latiu a l’ús de bales de goma pels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-01263/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 20, 12.07.2012, DSPC-C 370

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de juli-
ol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la presentació d’un informe relatiu a l’ús de bales 
de goma pels Mossos d’Esquadra (tram. 250-01263/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya 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 presentar-li, 
abans del 31 de desembre de 2012, davant la Comissió 
d’Interior o davant la comissió d’estudi específica que es 
pugui crear, un informe sobre l’ús de bales de goma que 
inclogui l’anàlisi d’aquest ús en els darrers anys i l’ava-
luació de les mesures adoptades recentment pel Govern 
basc amb relació a aquesta qüestió.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 717/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre les responsabilitats per la modi-
ficació de la taxa que regula els serveis dels 
Mossos d’Esquadra en competicions espor-
tives, que inclou les entitats sense ànim de 
lucre i les administracions
Tram. 250-01265/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 20, 12.07.2012, DSPC-C 370

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 12 de juliol 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre la responsabilitat del Govern pels problemes causats 
a entitats esportives per la modificació de la taxa que re-
gula els serveis dels Mossos d’Esquadra en competicions 
esportives (tram. 250-01265/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir una 
investigació interna sobre les responsabilitats derivades 
de la inclusió en el Projecte de llei de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics, de la modificació de 
la taxa que regula els serveis dels Mossos d’Esquadra en 
competicions esportives, que ha eliminat l’exempció per 
a les entitats sense ànim de lucre i les administracions.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 718/IX del Parlament de Catalu-
nya, de disconformitat amb l’aplicació que el 
Tribunal Suprem i la Fiscalia i el Govern de 
l’Estat han fet de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica
Tram. 250-01083/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 29, 12.07.2012, DSPC-C 371

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 12 de 
juliol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució de disconformitat amb l’aplicació de la Llei de 
l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica (tram. 
250-01083/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 67177).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta, de manera so-
lemne, la seva disconformitat amb l’aplicació que el Tri-
bunal Suprem, la Fiscalia de l’Estat i el Govern espanyol 
han fet de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, 
per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen 
mesures en favor dels que patiren persecució o violència 
durant la guerra civil i la dictadura, en especial pel que 
fa a la negativa de fer els tràmits necessaris per a revisar 
i declarar nuls de ple dret –i no simplement il·legítims o 
injustos– els consells de guerra i altres procediments se-
guits davant els consells de guerra i altres tribunals d’ex-
cepció o ordinaris durant el règim dictatorial franquista, 
que van comportar la condemna a mort o a presó de cen-
tenars de milers de ciutadans pel sol fet d’haver defensat 
el govern republicà legítim o haver lluitat contra la dicta-
dura franquista.

2. El Parlament de Catalunya considera especialment 
greu, pel seu simbolisme i relleu institucional, que no 
s’hagi acceptat la petició de revisió amb declaració de 

nul·litat de ple dret del consell de guerra que va portar a 
l’afusellament del president de la Generalitat, Lluís Com-
panys, i del sindicalista i ministre de la República, Joan 
Peiró.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per tal que aquest promogui els canvis legislatius 
necessaris que facin possible la declaració de nul·litat de 
ple dret general de tots els procediments judicials seguits 
davant els consells de guerra i altres tribunals d’excep-
ció o ordinaris durant el règim dictatorial franquista, que 
van comportar la condemna a mort o a presó de cente-
nars de milers de ciutadans pel sol fet d’haver defensat el 
govern republicà legítim o haver lluitat contra la dictadu-
ra franquista.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Resolució 719/IX del Parlament de Catalu-
nya, de suport a les persones que preparen 
oposicions a les carreres judicial i fiscal
Tram. 250-01164/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 29, 12.07.2012, DSPC-C 371

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 12 de ju-
liol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
de rebuig a la mesura de no convocar oposicions a jutges 
i fiscals i sobre la cobertura de les vacants (tram. 250-
01164/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69381).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya manifesta la seva solidaritat i 
el seu suport a les més de tres mil cinc-centes persones 
que, amb esperit de servei públic, preparen actualment 
oposicions a les carreres judicial i fiscal.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona
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Resolució 720/IX del Parlament de Catalu-
nya, de rebuig a l’agrupació dels partits judi-
cials proposada pel Consell General del Po-
der Judicial i sobre l’elaboració d’una nova 
proposta de demarcació, planta i capitalitat 
judicials
Tram. 250-01173/09, 250-01174/09, 250-01225/09, 
250-01226/09, 250-01227/09, 250-01228/09, 250-
01229/09, 250-01230/09, 250-01231/09, 250-
01232/09, 250-01233/09, 250-01234/09, 250-
01235/09, 250-01236/09, 250-01237/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 29, 12.07.2012, DSPC-C 371

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 12 de ju-
liol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la proposta d’agrupació dels partits judici-
als de Lleida, Balaguer i Cervera (tram. 250-01173/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 70869); el text de la Proposta de reso-
lució sobre la proposta d’agrupació dels partits judicials 
de Berga i Manresa (tram. 250-01174/09), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 69681) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 70870); el text de la Proposta de resolució so-
bre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial 
de Santa Coloma de Farners amb el de Girona i sobre la 
finalització del projecte del nou edifici judicial de Santa 
Coloma de Farners (tram. 250-01225/09), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 69680) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 70871); el text de la Proposta de resolució so-
bre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de 
Ripoll amb el de Vic (tram. 250-01226/09), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 69683) i pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 70872); el text de la Proposta de resolució 
sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judici-
al d’Igualada amb el de Manresa (tram. 250-01227/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya (reg. 69682) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 70873); el text de la Proposta 
de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el 
partit judicial de Vilafranca del Penedès amb el de Vi-
lanova i la Geltrú (tram. 250-01228/09), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 69684) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 70874); el text de la Proposta de resolució so-
bre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial 
de Sant Feliu de Guíxols amb el de la Bisbal d’Empordà 
(tram. 250-01229/09), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 69685) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 70875); 

el text de la Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Falset amb el de 
Reus (tram. 250-01230/09), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 69686) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70876); el text de la Proposta de resolució sobre l’atura-
da de la proposta d’agrupar el partit judicial d’Esplugues 
de Llobregat amb el de l’Hospitalet de Llobregat (tram. 
250-01231/09), presentada pel Grup Parlamentari Soci-
alista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 69673) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 70877); el text 
de la Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta 
d’agrupar el partit judicial de Cornellà de Llobregat amb 
el de l’Hospitalet de Llobregat (tram. 250-01232/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69677) i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70878); el text de la Proposta de 
resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el par-
tit judicial de Sant Boi de Llobregat amb el de l’Hospi-
talet de Llobregat (tram. 250-01233/09), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 69678) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 70879); el text de la Proposta de resolució so-
bre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de 
Mollet del Vallès amb el de Granollers i sobre la finalit-
zació del nou edifici judicial de Mollet del Vallès (tram. 
250-01234/09), presentada pel Grup Parlamentari Soci-
alista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 69679) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 70880); el text 
de la Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta 
d’agrupar el partit judicial del Prat de Llobregat amb el 
de l’Hospitalet de Llobregat (tram. 250-01235/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya (reg. 69675) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 70881); el text de la Proposta 
de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el 
partit judicial de Gandesa amb el de Tortosa (tram. 250-
01236/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya (reg. 69674) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 70882) i el text de 
la Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta 
d’agrupar el partit judicial de Valls amb el de Reus (tram. 
250-01237/09), presentada pel Grup Parlamentari Soci-
alista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 69676) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 70883)

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Rebutjar formalment, per mitjà del Departament de 
Justícia, la proposta del Consell General del Poder Ju-
dicial amb relació a les agrupacions de partits judicials 
de Catalunya, concretament d’Amposta, el Prat de Llo-
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bregat, Es plugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, 
Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Ber-
ga, Igualada, Vilafranca del Penedès, Mollet del Vallès, 
Vic-Ripoll, Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Guí-
xols, La Bisbal de l’Empordà, Bala guer, Cervera, Falset, 
Valls i Gandesa, i mantenir-ne informats en tot moment 
els ajuntaments dels mu nicipis afectats i els grups par-
lamentaris. I així mateix, comunicar aquest rebuig i les 
propostes del Govern en aquest àmbit al grup de treball 
de la Llei orgànica del poder judicial i de la Llei de l’Es-
tat de demarcació i planta judicial, d’acord amb el que 
estableix la Moció 100/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la Llei orgànica del poder judicial i la planta i la 
demarcació judicials.

b) No paralitzar els edificis judicials en fase de construc-
ció als municipis afectats per la proposta d’agrupació de 
partits judicials a què fa referència l’apartat a, concre-
tament els edificis judicials de Balaguer (Noguera) i de 
Santa Coloma de Farners (Selva).

c) Exercir les competències que té atribuïdes la Genera-
litat pel que fa a la demarcació, la planta i la capitalitat 
judicials establertes per l’article 107 de l’Estatut d’auto-
nomia.

d) Tenir en compte els factors següents, entre altres, per 
a elaborar una nova proposta de demarcació, planta i ca-
pitalitat judicials:

–La població empadronada i l’estacional.

–La càrrega de treball real i potencial dels òrgans ju-
dicials.

–L’ajust amb les demarcacions i els emplaçaments de 
centres i altres serveis públics relacionats amb l’Adminis-
tració de justícia.

–Les distàncies i el temps de desplaçament dels usuaris.

–L’organització territorial.

–Els recursos financers disponibles.

e) Demanar al grup de treball de la Llei orgànica del po-
der judicial i de la Llei de l’Estat de demarcació i plan-
ta judicial que tingui en compte els factors establerts per 
l’apartat d, entre altres.

f) Sol·licitar al grup de treball de la Llei orgànica del po-
der judicial i de la Llei de l’Estat de demarcació i planta 
judicial designat pel Ministeri de Justícia el manteniment 
de la distribució actual dels partits judicials d’Amposta, 
el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gra-
menet, Berga, Igualada, Vilafranca del Penedès, Mollet 
del Vallès, Vic-Ripoll, Santa Coloma de Farners, Sant 
Feliu de Guíxols, La Bisbal de l’Empordà, Balaguer, Cer-
vera, Falset, Valls i Gandesa, atesa la funció que com-
pleixen i les característiques i necessitats del territori.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Resolució 721/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment dels programes 
de reinserció i rehabilitació
Tram. 250-01256/09, 250-01278/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 29, 12.07.2012, DSPC-C 371

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 12 de ju-
liol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre el manteniment dels programes de reinser-
ció i rehabilitació (tram. 250-01256/09), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 71010) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 71732); i el text de la Proposta de resolució 
sobre l’anul·lació de la supressió de subvencions per a 
programes de prevenció de la reincidència (tram. 250-
01278/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
71009) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 71734).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, en el marc del que estableix 
la Moció 110/IX, sobre els programes d’inserció i rehabi-
litació i la col·laboració amb les entitats del tercer sector 
social, insta el Govern a:

a) Mantenir la relació d’aliança estratègica amb les enti-
tats del tercer sector social, que fins a l’actualitat han de-
senvolupat els programes d’inserció i rehabilitació.

b) Aprovar l’ordre de convocatòria de subvencions del 
2012 per al finançament de les activitats de les entitats 
del tercer sector social, tenint en compte que un dels trets 
diferencials de la política penitenciària de Catalunya és 
justament la qualitat dels programes de rehabilitació pro-
pis combinada amb la qualitat dels programes de rehabi-
litació de les entitats.

c) Garantir la continuïtat dels programes d’inserció i re-
habilitació que les entitats del tercer sector social presta-
ven fins al 31 de maig a les presons.

d) Impulsar les mesures necessàries perquè en els exer-
cicis 2012 i 2013 els convenis i les subvencions a progra-
mes de les entitats socials que presten serveis en l’àmbit 
de la rehabilitació i la reinserció que siguin cofinançats 
per diversos departaments de la Generalitat puguin tenir 
un mecanisme de justificació únic.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona
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Resolució 722/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’acorda de presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de mesures contra el sobreen-
deutament personal i familiar i de protecció 
davant de procediments d’execució hipote-
cària de l’habitatge habitual
Tram. 270-00001/09, 270-00002/09, 270-00004/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 18.07.2012, DSPC-P 64

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de juliol de 
2012, ha debatut el Dictamen de la Comissió de Justícia 
sobre la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit 
hipotecari (tram. 270-00001/09), la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i 
familiar i de protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual (tram. 270-00002/09) 
i la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil (tram. 270-00004/09).

Finalment, d’acord amb l’article 154.1 i els concordants 
del Reglament del Parlament, l’article 87.2 de la Consti-
tució espanyola i l’article 61.b de l’Estatut d’autonomia, 
ha adoptat la següent

Resolució 722/ix del Parlament de Catalunya,  
per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció davant de procediments 
d’execució hipotecària de l’habitatge habitual

Preàmbul

La situació de profunda crisi econòmica que ha afectat 
Espanya des de finals del 2007 ha provocat un fort im-
pacte en la situació de moltes famílies i persones que tro-
ben dificultats per a exercir el dret a l’habitatge digne, 
reconegut per la Constitució i els estatuts d’autonomia de 
reforma més recent, i que es troben, per aquesta raó, al 
límit de la situació de risc d’exclusió social.

Un model de creixement econòmic basat en l’expansió 
del crèdit, i fonamentalment en la dinàmica de la produc-
ció i l’adquisició d’habitatges com a principal forma de 
tinença o com a refugi de l’estalvi, ha col·locat les famí-
lies en una posició de sobreendeutament difícil de soste-
nir, i situa el crèdit hipotecari com el causant immediat 
d’aquesta situació.

L’esclat de la bombolla immobiliària, l’aprofundiment 
de la crisi econòmica i l’augment de l’atur han provocat 
que aquesta situació de sobreendeutament mostri els seus 
efectes més dramàtics sobre moltes persones que abans 
de la concessió del crèdit es trobaven en una posició fi-
nancera adequada i que amb el temps s’han situat en un 
escenari d’insolvència a causa d’un passiu financer insos-

tenible, al qual han destinat la majoria dels esforços. Des-
prés d’esgotar els recursos, moltes famílies veuen com 
perden l’habitatge i com subsisteix el deute derivat del 
crèdit hipotecari, i es veuen abocades a un estat d’insol-
vència que farà molt més curt el trajecte cap a l’exclusió 
social.

La gravetat de la situació exigeix una actuació decidi-
da de les administracions públiques per tal de pal·liar els 
efectes del massiu sobreendeutament hipotecari.

Tot i que una part de la solució s’apunta a partir del con-
junt de sentències judicials que consideren que el deute 
hipotecari queda saldat amb l’adjudicació a l’entitat fi-
nancera de l’habitatge, una visió més àmplia del proble-
ma del sobreendeutament hipotecari, que tingui també 
en compte les persones que ja es troben en situació d’in-
solvència a causa de la pèrdua de l’habitatge, recomana 
una solució que no quedi centrada exclusivament en la 
modificació de l’execució hipotecària, sinó en el tracta-
ment ordenat de la situació de sobreendeutament. Tan-
mateix, la regulació del sobreendeutament és una mesura 
estructural que no solament busca la solució a un pro-
blema del passat, sinó que ha d’actuar com a prevenció 
d’eventuals escenaris de concessió abusiva de crèdit.

La inexistència de mecanismes de segona oportunitat o 
d’alliberament de deutes convertia l’ordenament jurídic 
espanyol en una anomalia amb relació a la pràctica tota-
litat dels països de l’entorn pròxim, que inclouen aquests 
mecanismes, amb diferents variants, en la regulació del 
sobreendeutament, des dels sistemes anglosaxons que 
entenen el sobreendeutament com un risc del mercat del 
crèdit, i ofereixen solucions del deute ràpides i àgils, fins 
als sistemes continentals que entenen que l’establiment 
d’un pla de pagaments que ha de complir el deutor és 
condició per a l’alliberament del deute.

Es parteix, en qualsevol cas, del principi que els inci-
dents en el mercat del crèdit han d’ésser suportats per to-
tes les parts implicades, no solament pel deutor. Es tracta 
de models moderns i transparents, en què es busca el bé 
comú i els problemes són atesos de manera que es man-
tingui l’equilibri entre les parts: el deutor podrà tenir una 
segona oportunitat, però alhora té incentius per a fer es-
forços per a pagar els seus deutes, i pot evitar de veu-
re’s abocat a l’exclusió social i a la falta de perspectives 
socioeconòmiques de millora a causa de l’embargament 
indefinit dels seus béns i drets; el creditor veurà com el 
deutor s’esforça per afrontar el pagament i no opta per 
una vida futura en l’economia submergida; la societat, en 
conjunt, es veu beneficiada per la rehabilitació civil del 
deutor, que pot evitar la situació d’exclusió social o la si-
tuació de dependència de manera permanent dels serveis 
socials públics.

Aquesta llei s’orienta a consolidar en la societat el valor 
de les persones que, havent patit les situacions descrites, 
encaren el futur amb esperança, amb incentius per a re-
prendre la iniciativa personal, familiar i econòmica.

La llei, doncs, s’adreça a corregir amb urgència el buit de 
la legislació vigent pel que fa a les situacions de sobreen-
deutament.

Aquesta llei s’estructura en tres capítols. El capítol I es-
tableix una sèrie de mesures per a evitar el sobreendeuta-
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ment en la concessió futura de crèdits hipotecaris i mo-
difica el procediment d’execució hipotecària, de manera 
que el jutge, en un procediment declaratiu en què es tracti 
sobre clàusules abusives del contracte, pugui suspendre 
l’execució hipotecària.

El capítol II articula un procediment extrajudicial de ca-
ràcter administratiu que evita que, en cas d’una insolvèn-
cia que sigui causada principalment però no únicament 
pel sobreendeutament hipotecari, s’hagi de recórrer di-
rectament a un procediment concursal, amb la conveni-
ent desjudicialització de determinats procediments i el 
garantiment de la tutela dels tribunals per mitjà de meca-
nismes d’impugnació. Aquest procediment extrajudicial 
comporta un pla de liquidació ordenada dels deutes.

En funció de la situació del deutor, el procediment pot 
incloure mesures immediates, com la dació en pagament, 
o altres que garanteixin la permanència en l’habitatge, 
com a forma de fer efectiu el dret a l’habitatge, o pot pos-
sibilitar, en tot cas, la participació en el procediment de 
les autoritats competents en matèria de serveis socials i 
d’habitatge, perquè siguin ofertes al deutor totes les pos-
sibilitats d’ajuts per a garantir-li aquest dret.

En el procediment extrajudicial de liquidació dels deu-
tes també es pot acordar l’exoneració del passiu pendent, 
exoneració que no té caràcter automàtic, sinó que tindrà 
plens efectes una vegada finit el període de seguiment del 
pla, d’una durada màxima de cinc anys.

En cas que el pla de liquidació sigui impugnat, o en cas 
que el deutor l’incompleixi, es pot iniciar un procediment 
concursal, abreujat i molt simplificat, davant el jutjat 
mercantil competent. En aquest sentit, la llei present mo-
difica la Llei concursal per introduir-hi una especialitat 
del procediment de concurs per als casos d’insolvència 
d’una persona física causats per l’adquisició anterior d’un 
habitatge. Aquest procediment concursal té com a fina-
litat analitzar la situació d’insolvència del deutor i per-
metre que, si es donen els supòsits establerts, el jutge pu-
gui atorgar-li una segona oportunitat i pugui exonerar-lo 
dels deutes que no s’hagin pogut satisfer en el concurs, 
per mitjà del corresponent pla de liquidació dels deutes. 
Aquesta exoneració tampoc no té caràcter automàtic, si-
nó que tindrà plens efectes una vegada finit el període de 
seguiment del pla, d’una durada màxima de cinc anys.

El capítol III regula algunes especialitats del procedi-
ment d’execució hipotecària d’habitatges de protecció 
pública.

Les disposicions addicionals introdueixen diferents me-
canismes d’equilibri i transparència en el garantiment del 
dret a l’habitatge, en el marc del procediment d’execució 
hipotecària de l’habitatge habitual, amb la finalitat d’ade-
quar a les disposicions d’aquesta llei la resta de l’ordena-
ment jurídic, especialment la Llei d’enjudiciament civil, 
amb la proposta de modificar-ne els articles 670 i 671, 
establint percentatges específics de postures mínimes ad-
missibles en segona i tercera subhasta de l’habitatge habi-
tual, que han de superar el 80% del valor de taxació ini-
cial de l’habitatge o com a mínim l’import total del deute 
vinculat a l’adquisició de l’habitatge.

La llei també deroga la lletra a de l’article 153 de la Llei 
hipotecària, del 8 de febrer de 1946.

Dues de les disposicions finals fan referència a aspectes 
inherents al tractament fiscal de les operacions de dació 
en pagament per tal d’evitar agreujar la situació econò-
mica dels deutors hipotecaris que s’acullin a aquesta mo-
dalitat, que resultaria de considerar com a increments 
patrimonials a efectes de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques els que es manifestin de forma aparent 
com a conseqüència de la condonació de part del deute 
no cobert pel valor del bé donat, i també en el cas de l’im-
post sobre el valor afegit dels terrenys o les transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats.

Finalment, les altres disposicions contenen mandats al 
Govern i altres autoritats competents perquè adoptin o 
promoguin mesures reglamentàries o legals que incidei-
xin en la transparència del mercat hipotecari que afecti 
l’habitatge habitual, com ara el garantiment de la trans-
parència i l’equitat de les taxacions immobiliàries, la in-
dependència de les empreses taxadores de les entitats de 
crèdit, el foment dels habitatges de lloguer i l’atenció a les 
persones que han perdut llur habitatge habitual i únic en 
propietat com a conseqüència de procediments d’execu-
ció hipotecària.

Capítol I. Mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és establir mesures destinades a 
resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i 
les famílies vinculat a l’adquisició de l’habitatge habitu-
al, amb la inclusió expressa de la possibilitat de dació de 
l’habitatge en pagament del deute hipotecari, simplificant 
els procediments concursals i incidint en la regulació del 
mercat hipotecari per a garantir a les persones afectades 
tant el manteniment de condicions d’inclusió social com 
l’accés a noves oportunitats de recuperació econòmica.

Article 2. Característiques dels préstecs 
hipotecaris atorgables per a l’adquisició de 
l’habitatge habitual

1. Les entitats financeres autoritzades a participar en el 
mercat hipotecari només poden atorgar crèdits o préstecs 
a persones físiques per a l’adquisició de l’habitatge ha-
bitual amb garantia hipotecària constituïda sobre l’habi-
tatge que s’adquireix, que en tot cas ha d’ésser destinat a 
residència efectiva i permanent de l’adquirent, si es com-
pleixen les condicions següents: 

a) Que el termini d’amortització del crèdit hipotecari no 
sigui superior als trenta anys, salvant els períodes de sus-
pensió temporal d’amortització del principal que es pu-
guin acordar.

b) Que l’import del crèdit hipotecari no superi el 90% del 
valor de taxació de l’habitatge hipotecat i no excedeixi en 
cap cas el 100% del preu escripturat. En els casos d’habi-
tatges subjectes a un règim de protecció pública, l’import 
del crèdit pot arribar al 100% del valor de taxació, sem-
pre que el valor correspongui als mòduls o preus deter-
minats per la normativa protectora corresponent.

2. A fi d’evitar el sobreendeutament personal i familiar, 
l’entitat de crèdit i el notari han d’informar el consumidor 
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sobre les conseqüències de perfer el negoci, inclosos els 
riscos que en poden derivar en cas d’incompliment, i li 
han de facilitar la documentació que estableix la legisla-
ció de protecció de consumidors i usuaris.

3. Els interessos moratoris dels préstecs hipotecaris per 
a l’adquisició de l’habitatge habitual no poden superar 
en cap cas el límit que sigui establert per la legislació 
de protecció de consumidors i usuaris que, en l’àmbit de 
les seves competències, estableixin les comunitats autò-
nomes o, si manca aquesta legislació, el límit que sigui 
establert per la llei de pressupostos generals de l’Estat.

Article 3. Clàusules abusives en els contractes 
de crèdit hipotecari per a l’adquisició de 
l’habitatge habitual

En un procediment d’execució hipotecària s’ha d’adme-
tre l’oposició de l’executat si es fonamenta en l’existència 
de clàusules abusives en el contracte de préstec hipote-
cari. En aquest cas, si el deutor s’oposa a l’execució i in-
terposa, en el termini de vint dies des la notificació del 
despatx d’execució, una demanda de judici declaratiu, el 
jutge que tramita el procediment d’execució hipotecària, 
si aprecia que la demanda resulta fonamentada, pot sus-
pendre l’execució fins que no es dicti la resolució del pro-
cediment declaratiu.

Capítol II. Mecanismes de liquidació ordenada 
dels deutes personals en cas de risc de pèrdua 
de l’habitatge habitual

Article 4. Procediment extrajudicial  de 
liquidació ordenada dels deutes

1. Les persones físiques que, d’acord amb la legislació 
concursal, es trobin o es puguin trobar d’una manera im-
minent en una situació d’insolvència i que puguin per-
dre l’habitatge habitual de resultes de l’incompliment de 
llurs obligacions exigibles i les persones físiques contra 
les quals s’hagi iniciat un procediment d’execució d’un 
deute que hagi implicat o pugui implicar la pèrdua de 
l’habitatge habitual, poden optar per iniciar la liquidació 
ordenada dels deutes per la via extrajudicial que regula 
l’article 5.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’entén per ha-
bitatge habitual l’habitatge que és ocupat com a residèn-
cia efectiva i permanent pel deutor, a títol de propietat, 
o, si tant la propietat de l’habitatge com les obligacions 
derivades del préstec garantit amb la hipoteca són comu-
nes a diverses persones físiques, l’habitatge que és ocu-
pat com a residència efectiva i permanent per qualsevol 
d’aquestes persones.

3. L’obertura d’un procediment de liquidació ordenada 
dels deutes comporta la suspensió del procediment d’exe-
cució hipotecària de l’habitatge habitual. La suspen-
sió l’ha de declarar el jutge que tramita el procediment 
d’execució hipotecària quan se li aporti la resolució d’ini-
ci del procediment extrajudicial de liquidació ordenada 
dels deutes.

4. Si en obrir-se un procediment extrajudicial de liqui-
dació ordenada dels deutes no s’ha iniciat cap procedi-
ment d’execució hipotecària contra l’habitatge habitual, 

els drets dels creditors hipotecaris s’han d’exercir dins 
l’esmentat procediment extrajudicial.

5. L’obertura d’un procediment extrajudicial de liquida-
ció ordenada dels deutes interromp la meritació d’inte-
ressos moratoris d’aquests deutes, inclosos els correspo-
nents als préstecs hipotecaris.

Article 5. Tramitació del procediment 
extrajudicial de liquidació ordenada  dels 
deutes

1. El deutor ha de demanar l’inici del procediment ex-
trajudicial de liquidació ordenada dels deutes mitjançant 
una sol·licitud adreçada a la secció territorial de la co-
missió de sobreendeutament corresponent. La sol·licitud 
s’ha de presentar en un formulari normalitzat facilitat per 
la comissió i, juntament amb els documents acreditatius 
corresponents, ha d’incloure: 

a) La relació dels béns, dels drets i de qualsevol altre ele-
ment avaluable econòmicament de què sigui titular, amb 
una estimació del valor que tenen en aquell moment.

b) La relació dels creditors, especificant-ne la identitat, el 
domicili i l’adreça electrònica, i la quantia i el venciment 
dels deutes.

c) Una proposta de pla de liquidació ordenada dels deutes, 
en què ha de concretar els compromisos que pot assumir 
per a afrontar els deutes. El pla pot incloure quitaments i 
esperes en el pagament dels deutes, la condonació parcial 
o total dels deutes o la liquidació de béns per al pagament 
dels deutes, i també la possibilitat d’alliberament del deu-
te no satisfet en el període màxim de cinc anys. El pla pot 
contenir també una disposició específica sobre la liquida-
ció del préstec amb garantia hipotecària que afecti l’habi-
tatge habitual, i les alternatives de permanència en l’ha-
bitatge en cas que el deutor es vulgui acollir a la dació en 
pagament, i ha de determinar els recursos econòmics que 
el deutor es pot reservar per a satisfer les necessitats fa-
miliars pròpies durant la vigència del pla.

2. La comissió de sobreendeutament, una vegada verifi-
cat que la sol·licitud d’inici d’un procediment extrajudi-
cial de liquidació ordenada dels deutes compleix els re-
quisits que estableix l’apartat 1, aixeca acta de l’inici del 
procediment i, en el termini de cinc dies, ho comunica 
a tots els creditors i als registres públics en què estiguin 
inscrits els béns o drets del deutor. Qualsevol embarga-
ment, hipoteca, càrrega o gravamen posteriors a la nota 
marginal d’inici del procediment queden cancel·lats amb 
l’aprovació del pla de liquidació ordenada dels deutes.

3. La comissió de sobreendeutament, en el termini de 
cinc dies des de l’obertura del procediment extrajudicial 
de liquidació ordenada dels deutes, ho ha de comunicar 
al jutge que tramita el procediment d’execució hipotecà-
ria de l’habitatge habitual del deutor perquè suspengui el 
procediment judicial.

4. La comissió de sobreendeutament, en el termini d’un 
mes des de l’inici d’un procediment extrajudicial de li-
quidació ordenada dels deutes, ha d’elaborar un informe 
en què es determinin la llista definitiva de creditors, l’in-
ventari de béns i drets del deutor, els motius del sobre-
endeutament i la proposta de pla de liquidació ordenada 
dels deutes. També pot adoptar mesures de limitació de 
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les facultats de disposició del deutor durant la tramitació 
del procediment.

5. Des l’aprovació de l’informe a què fa referència l’apar-
tat 4, el deutor i els creditors disposen d’un mes per a 
negociar de bona fe un acord sobre el pla de liquidació 
ordenada dels deutes. Durant la negociació del pla, la 
comissió de sobreendeutament pot requerir la interven-
ció dels serveis de l’administració pública competents en 
matèria de dret a l’habitatge, de consum o de serveis so-
cials perquè prestin llur assessorament a les parts i els fa-
cilitin informació sobre els recursos públics disponibles. 
Igualment, les parts poden acollir-se al procediment de 
mediació aplicable d’acord amb la legislació de media-
ció civil; en aquest cas, el període de negociació pot tenir 
una durada de tres mesos.

6. En cas que, en finir el termini de negociació del pla de 
liquidació ordenada dels deutes, les parts no hagin ar-
ribat a un acord, la comissió de sobreendeutament pot 
aprovar el pla de liquidació ordenada dels deutes que 
consideri que s’ajusta a les necessitats de les parts. La re-
solució d’aprovació del pla pot determinar l’alliberament 
del deute no cobert en finir la liquidació.

7. El pla de liquidació ordenada dels deutes pot acordar la 
liquidació del préstec amb garantia hipotecària que afec-
ti l’habitatge habitual, i les alternatives de permanència 
en l’habitatge en cas que el deutor es vulgui acollir a la 
dació en pagament. En cas que l’acord comporti l’aban-
donament de l’habitatge habitual, la comissió de sobreen-
deutament, a petició de la persona afectada, pot requerir 
la intervenció en el procediment de les administracions 
amb competències en matèria de serveis socials i d’habi-
tatge perquè adoptin les mesures que calguin per a garan-
tir al deutor un allotjament temporal mentre no disposi 
d’habitatge i perquè li facilitin l’orientació, els ajuts i els 
avals que li puguin correspondre d’acord amb els progra-
mes d’ajut a l’habitatge.

8. El pla de liquidació ordenada dels deutes ha de deter-
minar els recursos econòmics que el deutor es pot reser-
var per a satisfer les necessitats familiars pròpies durant 
la vigència del pla, i pot acordar la limitació de les facul-
tats de disposició del deutor durant la vigència del pla. La 
resolució d’aprovació del pla de liquidació ordenada dels 
deutes s’ha de publicar en el butlletí oficial corresponent.

9. L’alliberament del deute no cobert per la liquidació no-
més es pot acordar una vegada exhaurit el termini es-
tablert pel pla. Durant el període de vigència del pla, la 
comissió de sobreendeutament ha de comprovar el com-
pliment del pla de pagaments, la liquidació dels béns, si 
escau, i la situació patrimonial del deutor.

10. En el termini de quinze dies des de la publicació de 
l’aprovació per la comissió de sobreendeutament del pla 
de liquidació ordenada dels deutes, els creditors que s’hi 
hagin manifestat en contra poden impugnar-lo, sempre 
que llurs crèdits representin com a mínim el 20% del 
passiu del deutor. La impugnació, que s’ha de substan-
ciar pels tràmits d’un incident concursal, s’ha de forma-
litzar davant el jutge mercantil competent per a conèixer 
el procediment concursal. L’estimació de la impugnació 
del pla de liquidació ordenada dels deutes aprovat per la 
comissió de sobreendeutament comporta l’obligació del 
deutor de sol·licitar la declaració de concurs, que s’ha de 

tramitar amb les especialitats del procediment abreujat 
regulat per l’article 191 quater de la Llei concursal; en 
aquest supòsit, els pagaments ja liquidats en virtut del pla 
són reintegrables al patrimoni del deutor.

11. El pla de liquidació ordenada dels deutes aprovat per 
la comissió de sobreendeutament esdevé ferm si no és 
impugnat en el termini que estableix l’apartat 10 o si la 
impugnació, si s’escau, és desestimada. La certificació 
del pla, emesa pel secretari de la comissió de sobreen-
deutament competent, té la consideració de títol executiu, 
a l’efecte del que estableix l’article 517 de la Llei d’enju-
diciament civil.

12. El creditor que hagi estat omès en la relació de credi-
tors inclosa en el pla de liquidació ordenada dels deutes 
aprovat per la comissió de sobreendeutament no queda 
vinculat pel pla i pot exercir individualment els seus drets 
com a creditor davant els tribunals, però no pot impug-
nar el pla.

13. Si, en finir el termini de negociació del pla de liquida-
ció ordenada dels deutes, les parts no arriben a un acord, 
la comissió de sobreendeutament, si no aprova un pla, ha 
de dictar una resolució que clogui el procediment, i ha 
d’incloure un informe final sobre el procediment seguit, 
les propostes efectuades per les parts, els punts d’acord i 
desacord principals entre el deutor i els creditors i, si s’es-
cau, els informes del mediador i dels representants de les 
administracions que hi hagin intervingut.

14. En cas que el procediment extrajudicial de liquidació 
ordenada dels deutes es clogui perquè el deutor incom-
pleix el pla de liquidació ordenada dels deutes o perquè la 
comissió de sobreendeutament no aprova un pla, el deu-
tor, en el termini de dos mesos des de la resolució que 
clogui el procediment, ha de sol·licitar la declaració de 
concurs.

15. El deutor, per a la tramitació d’un procediment ex-
trajudicial de liquidació dels deutes, pot exercir el dret 
d’assistència jurídica gratuïta, en els termes de l’article 
6.1 de la Llei 1/1996, del 10 de gener, d’assistència jurí-
dica gratuïta.

Article 6. Comissions de sobreendeutament

1. Les comissions de sobreendeutament tenen àmbit ter-
ritorial autonòmic.

2. Les comissions de sobreendeutament estan forma-
des per un mínim de cinc membres, entre els quals hi 
ha d’haver persones de prestigi reconegut o d’experièn-
cia contrastada en els àmbits jurídic, de la mediació i de 
l’administració concursal i persones en representació  de 
les organitzacions de consumidors i usuaris i de les enti-
tats financeres que participen en el mercat hipotecari en 
l’àmbit territorial de la comissió. Un dels membres presi-
deix la comissió i un altre, que ha d’ésser funcionari amb 
el títol de llicenciatura o grau en dret, exerceix les funci-
ons de secretaria, que inclouen la fe pública dels acords 
de la comissió.

3. Sens perjudici de l’aplicació a les comissions de sobre-
endeutament de les normes de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu co-
mú, en allò que escaigui, el desplegament normatiu de les 
comissions correspon a les comunitats autònomes, mit-
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jançant un reglament que n’ha de regular, com a mínim, 
la composició, dins el marc establert per aquesta llei, l’es-
tructura territorial, ajustada al mercat hipotecari de la 
comunitat autònoma respectiva, i les especialitats de les 
normes de funcionament i de l’organització administrati-
va necessàries per a exercir les funcions que els atribueix 
aquesta llei.

Capítol III. Supòsits de subhasta del bé 
hipotecat quan es tracti d’habitatge  amb 
protecció oficial

Article 7. Execucions hipotecàries d’habitatges 
de protecció pública 

1. Les execucions hipotecàries d’habitatges sotmesos a 
qualsevol règim de protecció pública estan subjectes a les 
limitacions següents: 

a) El preu màxim de l’alienació no pot ésser superior al 
que correspongui a l’habitatge en la seva condició d’habi-
tatge de protecció pública.

b) L’adjudicatari de l’habitatge objecte d’execució ha de 
complir tots els requisits que estableixi la legislació apli-
cable als habitatges amb protecció oficial.

c) L’entitat responsable de l’execució ha de comunicar a 
l’administració pública competent la celebració de la sub-
hasta, la identificació completa del bé, el resultat de la 
subhasta i, si s’escau, la identitat de la persona adjudica-
tària i el preu obtingut.

2. En les execucions hipotecàries d’habitatges sotmesos a 
qualsevol règim de protecció pública, l’administració pú-
blica competent per raó de la ubicació de l’habitatge exe-
cutat ha de verificar, de conformitat amb el procediment 
legalment establert, el compliment dels requisits a què fa 
referència l’apartat 1, relatius a la persona adjudicatària i 
a la idoneïtat del preu de l’alienació.

Disposicions addicionals

Primera. Modificació de la Llei concursal

L’article 191 quater de la Llei 22/2003, del 9 de juliol, 
concursal, que fou afegit a la dita Llei concursal per la 
Llei 38/2011, del 10 de octubre, passa a ésser article 191 
quinquies, i s’afegeix a la llei un nou article 191 quater, 
amb el text següent: 

«Article 191 quater. Especialitats del procediment abreu-
jat en cas de concurs de persona física que afecti l’habi-
tatge habitual

»1. El deutor persona física pot instar la declaració de 
concurs quan el procediment extrajudicial de liquidació 
ordenada hagi conclòs sense l’aprovació d’un pla de liqui-
dació ordenada dels deutes, o bé si la comissió de sobre-
endeutament ha declarat la finalització del procediment 
per incompliment del pla de liquidació. També es declara 
el concurs en cas que el jutge estimi la impugnació del 
pla de liquidació ordenada dels deutes aprovat en el pro-
cediment extrajudicial.

»2. El deutor ha d’instar el concurs per mitjà d’una sol-
licitud que té caràcter confessori i que s’ha de presentar 

en un formulari normalitzat, acompanyada amb els do-
cuments de l’article 6.2, la resolució de la comissió con-
forme ha finalitzat el procediment extrajudicial i una pro-
posta de pla de liquidació.

»3. La interlocutòria de declaració de concurs també obre 
la fase de liquidació. El secretari judicial ha de donar 
trasllat del pla de liquidació perquè sigui informat en el 
termini de deu dies per l’administrador concursal i per-
què els creditors puguin formular-hi al·legacions.

»4. La declaració del concurs suspèn el procediment 
d’execució hipotecària de l’habitatge habitual, que queda 
sotmès al que estableixi el pla de liquidació.

»5. No poden impugnar la llista de creditors els que fi-
gurin a la llista de creditors presentada al procediment 
extrajudicial previ i no l’hagin impugnada ni els que, ha-
vent-la impugnada, no hagin obtingut pronunciament ju-
dicial favorable.

»6. El pla de liquidació ordenada dels deutes que s’aprovi 
ha de tenir en compte els aspectes següents: 

»a) El pla ha de respectar els supòsits d’inembargabili-
tat que estableixen els articles 605, 606 i 607 de la Llei 
d’enjudiciament civil. La quantitat inembargable esta-
blerta per l’article 607.1 de la Llei d’enjudiciament civil 
s’ha d’incrementar en un 50%, i s’ha d’incrementar a més 
amb un 30% del salari mínim interprofessional per ca-
da membre del nucli familiar que no disposi d’ingressos 
propis regulars, de salari o de pensió. A aquests efectes, 
s’entén que integren el nucli familiar del deutor el seu 
cònjuge o parella de fet i els ascendents i descendents de 
primer grau que hi convisquin.

»b) El pla de liquidació ordenada dels deutes ha de de-
terminar expressament la forma en què es garanteix el 
dret a un habitatge adequat a les necessitats familiars del 
deutor, incloent-hi l’arrendament o la cessió d’ús tempo-
ral de l’habitatge per part del titular del préstec amb ga-
rantia hipotecària constituïda sobre l’habitatge habitual 
del deutor. El jutge pot requerir les administracions pú-
bliques competents en matèria de serveis socials i d’habi-
tatge perquè adoptin les mesures que calguin per a garan-
tir al deutor un allotjament temporal mentre no disposi 
d’habitatge i perquè li facilitin l’orientació, els ajuts i els 
avals que li puguin correspondre d’acord amb els progra-
mes d’ajut a l’habitatge.

»c) Si el deutor és titular d’un únic immoble i aquest 
constitueix el seu habitatge habitual, el pla pot acordar 
el lliurament del bé hipotecat com a pagament allibera-
dor del deute reclamat i pot acordar que aquest pagament 
doni per satisfetes totes les quantitats que pugui deure en 
concepte de capital, d’interessos i de costes.

»7. En cas que en la tramitació d’un procediment de liqui-
dació ordenada dels deutes es verifiqui que el deutor no 
és titular de béns i drets suficients per a satisfer els crè-
dits, el jutge pot acordar de manera provisional l’exone-
ració dels deutes pendents, que tindrà efecte una vegada 
finit el període de seguiment del pla, d’una durada màxi-
ma de cinc anys. La interlocutòria que acordi de manera 
provisional l’exoneració dels deutes pendents ha d’ésser 
publicada en el Registre Públic Concursal. El jutge ha 
de fixar, a proposta de l’administració concursal, el pro-
cediment per al seguiment del pla de liquidació, que ha 
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d’especificar les obligacions que ha de complir el deutor 
durant el període de seguiment. Cada sis mesos, l’admi-
nistració concursal ha de presentar al jutge que tramita el 
concurs un informe sobre l’estat de compliment del pla, 
que queda de manifest a l’oficina judicial.

»8. L’exoneració del passiu pendent a què fa referència 
l’apartat 7 té efectes respecte a tots els crèdits concursals, 
excepte els sorgits de la responsabilitat civil derivada de 
delicte.

»9. Per a acordar l’exoneració dels deutes pendents, en 
virtut del que estableix l’apartat 7, cal que concorrin acu-
mulativament les condicions següents: 

»a) Que la insolvència hagi estat qualificada de fortuïta.

»b) Que l’origen de la situació d’insolvència hagi estat el 
deute derivat de l’adquisició de l’habitatge habitual.

»c) Que el deutor hagi complert el deure de col·laboració 
amb el jutge, en els termes de l’article 42 de la Llei con-
cursal.

»d) Que el deutor no hagi estat condemnat per sentència 
ferma per delicte d’insolvència punible, ni es trobi sot-
mès a cap dels supòsits establerts per l’article 105 de la 
Llei concursal.

»e) Que el deutor no hagi estat objecte d’exoneració d’al-
tres deutes en el període dels deu anys anteriors a la re-
solució judicial.

»f) Que el deutor no hagi presentat, amb dol o culpa greu, 
declaracions incorrectes o incompletes sobre el seu actiu 
o sobre els seus creditors.

»10. Una vegada finit el període de seguiment, l’admi-
nistració concursal ha de presentar al jutge del concurs 
un informe sobre el compliment del pla. Les altres parts 
personades es pronuncien sobre l’informe i el jutge, si es-
cau, dicta una interlocutòria per la qual aprova l’informe 
i exonera definitivament el deutor dels deutes pendents. 
La interlocutòria pot ésser objecte de recurs per part dels 
creditors que s’haguessin oposat a l’exoneració.»

Segona. Modificació de la llei  d’enjudiciament 
civil

1. Es modifica l’article 670.4 de la Llei 1/2000, del 7 de 
gener, d’enjudiciament civil, al capdavall del qual s’afe-
geix un nou paràgraf, amb el text següent: 

«No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, en 
el cas que l’execució afecti l’habitatge habitual, les pos-
tures mínimes admissibles han d’ésser de com a mínim 
el 80% del valor de taxació en el moment de constitució 
de la hipoteca.»

2. Es modifica l’article 671 de la Llei d’enjudiciament ci-
vil, que queda redactat de la manera següent: 

«Si en l’acte de la subhasta no hi ha cap postor, el credi-
tor pot demanar l’adjudicació dels béns per una quantitat 
igual o superior al 60% del seu valor de taxació.

»No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en el cas 
que l’execució afecti l’habitatge habitual, l’executant no-
més pot demanar l’adjudicació pel 80% del valor de ta-
xació en el moment de constitució de la hipoteca o per la 

quantitat que se li degui per tots els conceptes, si aquesta 
és superior al 80% esmentat.

»Quan el creditor, en el termini de vint dies, no faci ús 
d’aquesta facultat, el secretari judicial ha d’aixecar l’em-
bargament, a instància de l’executat.»

Disposició transitòria. Mesures d’allotjament 
per a persones que han perdut l’habitatge 
habitual de resultes d’un procediment 
d’execució hipotecària

Les administracions competents en matèria d’habitatge 
han d’adoptar, amb caràcter prioritari, mesures d’allotja-
ment per a resoldre la situació de les persones que, havent 
sofert un procediment d’execució hipotecària de l’habi-
tatge habitual abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
han quedat en situació de vulnerabilitat econòmica i so-
cial pel fet de mantenir pendent un deute important de 
cara al futur.

Disposició derogatòria

Es deroga la lletra a de l’article 153 bis de la Llei hipote-
cària, del 8 de febrer de 1946, i qualsevol altra disposició 
de rang igual o inferior que s’oposi a aquesta llei.

Disposicions finals

Primera. Societats per a la promoció  dels 
habitatges de lloguer

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern ha de presentar un projecte de 
llei de reforma de la normativa de les societats cotitza-
des d’inversió en el mercat immobiliari (SOCIMI) i de 
les societats d’arrendament d’habitatges, amb la finalitat 
que aquestes societats esdevinguin autèntics instruments 
de promoció i vertebració del mercat de l’habitatge en rè-
gim de lloguer, amb l’objectiu principal de millorar-ne el 
tractament fiscal i de flexibilitzar, fer més transparents 
i abaratir els requisits que se’ls exigeixen per a consti-
tuir-se i operar.

Segona. Garantiment de la independència  i la 
imparcialitat de les societats de taxació que 
actuen en el mercat hipotecari

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern ha de presentar un projecte de 
llei que garanteixi la total independència i imparcialitat 
de les societats de taxació que actuen en el mercat hipo-
tecari, especialment pel que fa a les entitats de crèdit de 
qualsevol classe i a les entitats promotores i comercialit-
zadores d’habitatges, i, si escau, i en el mateix termini, ha 
de fer les modificacions reglamentàries que calguin amb 
el mateix objectiu.

Tercera. Tractament fiscal de la dació  de 
l’habitatge habitual en pagament  d’un deute 
hipotecari 

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern ha de presentar un projecte de 
llei de modificació de la legislació de l’impost sobre la 
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renda de les persones físiques (IRPF) per tal d’evitar que 
les operacions de dació en pagament puguin interpre-
tar-se com guanys patrimonials subjectes a pagament per 
part del deutor en la part que excedeixi l’escreix del valor 
del bé atorgat a l’habitatge habitual.

Quarta. Bonificació de l’impost  sobre 
l’increment del valor  dels terrenys de 
naturalesa urbana  en els supòsits de dació de 
l’habitatge habitual en pagament d’un deute 
hipotecari 

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern ha de presentar un projecte de 
llei de modificació de la legislació reguladora de les hi-
sendes locals, per a incloure-hi una bonificació del 99% 
en la determinació de l’impost sobre l’increment de va-
lor dels terrenys de naturalesa urbana generat en opera-
cions de dació en pagament de l’habitatge habitual, i per 
a habilitar amb aquest objecte, simultàniament, els me-
canismes previstos de compensació efectiva als ajunta-
ments pels menors ingressos que els comporti l’aplicació 
d’aquesta bonificació.

Cinquena. Desplegament reglamentari

Es faculta el Govern per a desplegar per reglament les 
mesures contingudes en aquesta llei.

Sisena. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el 
Butlletí Oficial de l’Estat.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Resolució 723/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la publicació del Pla de reordena-
ció dels serveis sanitaris
Tram. 250-00651/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 19, 12.07.2012, DSPC-C 373

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de juli-
ol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la publicació del Pla de reordenació dels serveis sa-
nitaris (tram. 250-00651/09), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26052).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a publicar 
d’una manera clara en el web del Departament de Salut 

els resultats de l’ordenació dels serveis sanitaris, de ma-
nera que assumeixi la tasca d’informar els usuaris sobre 
els canvis que es produeixin en els serveis i resti així ga-
rantit el dret d’informació dels ciutadans.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 724/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre les mesures per a la reducció de 
les llistes d’espera per a les intervencions 
cardiovasculars i oncològiques
Tram. 250-00653/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 19, 12.07.2012, DSPC-C 373

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de juli-
ol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre les mesures per a la reducció de les llistes d’espe-
ra per a les intervencions cardiovasculars i de neoplàsies 
(tram. 250-00653/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i l’esmena presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
26054).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la 
disponibilitat de recursos sanitaris necessaris que garan-
teixin terminis màxims d’espera de dos mesos per a in-
tervencions de cirurgia cardíaca i de quaranta-cinc dies 
per a intervencions de cirurgia oncològica (dos mesos en 
el cas del càncer de pròstata).

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet
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Resolució 725/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la continuïtat del Programa per a 
la prevenció i assistència de la sida
Tram. 250-00669/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 19, 12.07.2012, DSPC-C 373

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de juli-
ol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre la continuïtat del Programa per a la prevenció 
i assistència de la sida (tram. 250-00669/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Donar continuïtat al Programa per a la prevenció i as-
sistència de la sida.

b) Convocar de manera immediata la Comissió Interde-
partamental de la Sida a Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 726/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reducció de les tarifes d’apar-
cament de l’Hospital Universitari de Bellvit-
ge, de l’Hospitalet de Llobregat, per als 
acompanyants de les persones amb mobi-
litat reduïda
Tram. 250-00675/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 19, 12.07.2012, DSPC-C 373

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de juli-
ol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la negociació de la reducció de les tarifes d’aparca-
ment de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospi-
talet de Llobregat, per als acompanyants de les persones 
amb mobilitat reduïda (tram. 250-00675/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar 
amb la concessionària de l’aparcament de l’Hospital Uni-

versitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès), l’aplicació de tarifes reduïdes per als acompa-
nyants de les persones amb mobilitat reduïda que són 
titulars d’una targeta d’aparcament per a persones amb 
disminució que no poden conduir vehicles.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 727/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la reobertura del servei nocturn d’ur-
gències del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00885/09, 250-01156/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 19, 12.07.2012, DSPC-C 373

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de ju-
liol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la reobertura del servei nocturn d’urgències 
del CAP Guineueta, de Barcelona (tram. 250-00885/09), 
presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciutadans, i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 49473), i la Proposta de resolució sobre 
la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Guineueta, de Barcelona (tram. 250-01156/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 69391).

Finalment, d’acord amb l’article 146.3 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reobrir de 
manera immediata el servei nocturn d’urgències del CAP 
Guineueta, de Barcelona.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet
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Resolució 728/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment de l’atenció sani-
tària a la població de l’Arboç
Tram. 250-01010/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 19, 12.07.2012, DSPC-C 373

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de juli-
ol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la reobertura del servei d’atenció de vint-i-quatre 
hores del CAP L’Arboç (tram. 250-01010/09), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 63280).

Finalment, d’acord amb l’article 146.3 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
l’atenció sanitària a la població de l’Arboç (Baix Pene-
dès) mitjançant el CAP d’aquest municipi durant l’horari 
normal de funcionament i l’atenció continuada i urgent 
mitjançant la resta de recursos que tenen a l’abast els ha-
bitants d’aquesta població, com ara el telèfon 112, el te-
lèfon 061 Sanitat Respon, el transport sanitari urgent o 
l’Hospital del Vendrell.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 729/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el restabliment del servei d’ur-
gències continuades al CAP Gavà-1, la re-
obertura del dispensari de Gavà Mar i la 
compleció del mapa sanitari de Gavà
Tram. 250-01046/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 19, 12.07.2012, DSPC-C 373

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de juli-
ol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre el restabliment del servei d’urgències continua-
des al CAP Gavà-1, la reobertura del dispensari de Gavà 
Mar i la compleció del mapa sanitari de Gavà (tram. 250-
01046/09), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Socialista (reg. 63188) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 63281).

Finalment, d’acord amb l’article 146.3 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Restablir el servei d’urgències continuades al CAP Ga-
và-1, que fou clausurat el 4 de juliol de 2011.

b) Reobrir el dispensari de Gavà Mar, necessari per a la 
barriada del municipi de Gavà i per als turistes usuaris de 
les platges de la zona.

c) Completar el mapa sanitari pendent del municipi de 
Gavà a partir de la posada en marxa del projecte d’esta-
bliment d’un servei radiològic en aquest municipi.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 730/IX del Parlament de Catalu-
nya, de suport a les actuacions per a la pro-
tecció dels drets humans al Sàhara Occi-
dental
Tram. 250-01103/09

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 14, 13.07.2012, DSPC-C 375

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió 
tinguda el 13 de juliol de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució de suport a les actuacions per a la 
protecció dels drets humans al Sàhara Occidental (tram. 
250-01103/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 67105) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 67176).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya manifesta el suport a totes les 
actuacions que es facin a favor de la protecció dels drets 
humans al Sàhara Occidental i insta el Govern a:

a) Dur a terme les accions necessàries per a promoure 
que l’Organització de les Nacions Unides, en el marc 
de la propera renovació del mandat de la Missió de les 
Nacions Unides per al referèndum del Sàhara Occiden-
tal (MINURSO), doti aquesta missió de la potestat de 
controlar i protegir el compliment dels drets humans al 
Sàhara Occidental ocupat.

b) Fer les actuacions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè treballi activament, dins la Unió Europea, 
per a aconseguir que cap país veti la possibilitat que la 
MINURSO ampliï el seu mandat al control i la protecció 
del compliment dels drets humans i perquè la Unió Eu-
ropea s’impliqui activament en la recerca d’una solució 
definitiva al conflicte del Sàhara Occidental, solució que 
passa inexcusablement pel compliment efectiu de les re-
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solucions de les Nacions Unides, especialment la relativa 
a la celebració del referèndum d’autodeterminació.

c) Fer les actuacions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per tal que aquest treballi per a trobar una solu-
ció justa i definitiva al conflicte del Sàhara en les seves 
relacions diplomàtiques, especialment amb el Regne del 
Marroc.

d) Fer arribar al Govern de l’Estat la preocupació per la 
vulneració dels drets humans al Sàhara Occidental.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Alfons López i Tena

Resolució 731/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la inclusió en el Tractat sobre el 
comerç d’armes de la prohibició de transfe-
rir armes si hi ha risc de violació dels drets 
humans
Tram. 250-01203/09

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 14, 13.07.2012, DSPC-C 375

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió tin-
guda el 13 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la inclusió en el Tractat sobre 
el comerç d’armes de la prohibició de transferir armes 
si hi ha risc de violació dels drets humans (tram. 250-
01203/09), presentada per tots els grups parlamentaris i 
els subgrups parlamentaris.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gesti-
ons pertinents davant el Govern de l’Estat per a: 

a) Emprar tots els mitjans disponibles per tal que el Trac-
tat sobre el comerç d’armes inclogui els elements se-
güents: 

Primer. Una regla d’or del dret internacional dels drets 
humans i del dret internacional humanitari, que prohi-
beixi l’autorització de transferències d’armes si hi ha un 
risc substancial que les armes que en són objecte s’uti-
litzin per a cometre o facilitar que es cometin violacions 
greus del dret internacional dels drets humans i del dret 
internacional humanitari.

Segon. Una cobertura exhaustiva, amb controls sobre les 
municions, l’armament i els materials que hi són conne-
xos i sobre totes les transferències.

Tercer. Una regulació sòlida en els sistemes de concessió 
de llicències, transparència i presentació d’informes. 

b) Fer una crida especial als països membres permanents 
del Consell de Seguretat de l’ONU, i també als membres 

de la Unió Europea, perquè emprin llur influència per a 
garantir que el Tractat sobre el comerç d’armes incorpori 
els elements a què fa referència la lletra a. 

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Alfons López i Tena

Resolució 732/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la continuïtat del suport institu-
cional i econòmic a la Taula Catalana per la 
Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Tram. 250-01272/09

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 14, 13.07.2012, DSPC-C 375

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió tin-
guda el 13 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la continuïtat del suport insti-
tucional i econòmic a la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia (tram. 250-01272/09), presen-
tada per tots els grups parlamentaris i els subgrups par-
lamentaris.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya referma públicament la im-
portància per a Catalunya d’un espai ampli, plural i de 
concertació permanent com la Taula Catalana per la Pau 
i els Drets Humans a Colòmbia, que proposa una mirada 
diferent sobre el conflicte colombià, però, alhora, sobre 
les propostes ciutadanes de resistència a la complexa si-
tuació de conflicte a Colòmbia.

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que 
l’espai únic que és la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia continuï existint i que ho faci amb 
ple suport de les institucions socials i, com fins ara, de les 
administracions públiques de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
donant suport institucional i econòmic a la Taula Catala-
na per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia i insisteix 
en la necessitat que tingui continuïtat.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Alfons López i Tena
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1.15. MOCIONS

Moció 122/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el manteniment de la immersió lingü-
ística a les escoles
Tram. 302-00166/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 19.07.2012, DSPC-P 65

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de juli-
ol de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el manteniment de la immersió lingüística a 
les escoles (tram. 302-00166/09), presentada pel diputat 
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73572, 
73639 i 73701), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 73651), pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 73657), pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 73689) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 73702).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació al sistema 
educatiu d’immersió lingüística:

a) Insta el Govern a presentar recurs contra les sentènci-
es dels tribunals espanyols que malmetin efectivament el 
sistema d’immersió lingüística a les escoles de Catalu-
nya, sistema que en cap cas no s’ha de vulnerar. 

b) Manifesta la seva disconformitat respecte a les sentèn-
cies del Tribunal Suprem espanyol en matèria d’immer-
sió lingüística i sobre el català com a llengua vehicular a 
l’escola i insta el Govern a garantir el model d’escola ca-
talana en llengua i continguts existent a Catalunya, que el 
Parlament es compromet a garantir.

2. El Parlament de Catalunya declara que: 

a) El català, com a llengua pròpia de Catalunya, s’ha 
d’utilitzar normalment com a llengua vehicular d’ense-
nyament i aprenentatge i en les activitats internes i exter-
nes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites 
de l’alumnat i del professorat, exposicions del professo-
rat, llibres de text i material didàctic, activitats d’apre-
nentatge i d’avaluació i comunicacions amb les famílies.

b) Els infants que cursin el segon cicle de l’educació in-
fantil tenen dret a rebre l’ensenyament en català i a no 
ésser separats en centres ni en grups classe diferents per 
raó de llur llengua habitual, i han d’ésser respectats en 
qualsevol cas els drets lingüístics individuals dels alum-
nes, d’acord amb la legislació vigent.

c) Si escau, en funció de la realitat sociolingüística de 
l’alumnat, els centres educatius han de posar en pràcti-
ca metodologies d’immersió lingüística que permetin 
potenciar l’aprenentatge de la llengua catalana i, sempre 
que sigui possible amb els mitjans de què disposi el cen-
tre, han de posar en pràctica mesures de traducció, per al 
període d’acollida de les famílies procedents d’altres paï-
sos, en una de llurs llengües d’ús familiar.

d) Cada centre educatiu, d’acord amb la seva autonomia 
pedagògica i organitzativa, ha de concretar en el seu pro-
jecte educatiu els principis pedagògics i organitzatius 
propis del centre i el projecte lingüístic, que explicita les 
accions educatives necessàries per a aconseguir la nor-
malització de l’ús de la llengua catalana en totes les ac-
tuacions docents i administratives i el tractament de les 
diferents llengües al centre.

e) A fi de procurar la més ràpida integració possible dels 
alumnes estrangers que s’incorporen al sistema educatiu 
de Catalunya, els centres educatius han de dedicar una 
atenció preferent a l’aprenentatge de la llengua catalana, 
vehicle d’expressió normal en les activitats educatives de 
les escoles.

f) S’han de continuar garantint les hores de professorat 
necessàries a cada centre per a poder desenvolupar el 
projecte lingüístic i l’atenció lingüística individualitzada 
dels alumnes nouvinguts i dels alumnes que no tinguin 
prou coneixements de català.

g) Davant el degoteig constant de sentències i interlocu-
tòries judicials que posen en qüestió la immersió lingüís-
tica, aquest model de consens social i pedagògic es troba 
en perill.

h) Ateses les sentències emeses pel Tribunal Suprem es-
panyol sobre la immersió lingüística, atesos els recursos 
pendents de resolució, especialment el recurs d’incons-
titucionalitat sobre la Llei 12/2009, d’educació, i atesos 
també els treballs del Govern espanyol per a elaborar una 
futura llei orgànica de millora de la qualitat educativa, es 
reafirma en la defensa del model d’immersió lingüística 
en català, com a model d’èxit educatiu i de cohesió soci-
al, i constata la necessitat de garantir la pervivència del 
model d’escola catalana i de règim lingüístic i d’immer-
sió lingüística vigents i la necessitat de blindar-los, per 
tots els mitjans que el poble de Catalunya decideixi en 
exercici de la seva sobirania.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2012

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català
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1.17. RECOMANACIONS

Recomanació 1/IX de la Comissió de Peti-
cions, perquè la Cartera de serveis socials 
inclogui prestacions ortoprotètiques especi-
als que s’adeqüin a casos de malalties mino-
ritàries com ara la xerodèrmia pigmentada
Tram. 125-00184/08

Adopció
Comissió de Peticions
Sessió núm. 10, 10.07.2012, DSPC-C 362

Comissió de Peticions

La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el dia 10 
de juliol de 2012, ha examinat les actuacions dutes a ter-
me arran de l’escrit relatiu als ajuts relacionats amb la xe-
rodèrmia pigmentada (tram. 125-00184/08). 

La Comissió de Peticions ha rebut diversos informes re-
latius a les actuacions públiques per a lluitar contra els 
efectes d’aquesta malaltia, que en molts casos pot provo-
car tumors cancerígens. 

La Comissió de Peticions és conscient que les prestacions 
públiques amb relació a aquesta i altres malalties minori-
tàries s’han d’anar actualitzant i revisant periòdicament. 

Per aquest motiu, d’acord amb l’article 60.5 del Regla-
ment, formula la següent

Recomanació

La Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya re-
comana al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
que s’apliquin els ajustos necessaris en la Cartera de ser-
veis socials per tal que s’hi tinguin en compte prestacions 
ortoprotètiques especials que s’adeqüin a casos de malal-
ties minoritàries, com ara la xerodèrmia pigmentada, per 
tal que les persones que en pateixen alguna puguin tenir 
la millor qualitat de vida possible.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

La secretària La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Sonia Egea Pérez Glòria Renom i Vallbona

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre els ajuts als pa-
gesos de les comarques de Lleida afectats 
per les tempestes del 5 de juliol de 2012 i la 
sol·licitud de declaració de zona catastròfica
Tram. 250-01430/09

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 73820).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
24.07.2012.
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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 modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 200-00022/09

Text presentat
Reg. 73895 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

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

«A proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, s’aprova 
l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a 
la millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum, 
i s’autoritza l’esmentat conseller a presentar-lo al Parla-
ment.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el dinou de juny de dos mil dotze.

Barcelona, 19 de juny de 2012

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum

Preàmbul

L’augment en la taxa d’execucions hipotecàries des de 
l’inici de la crisi financera mundial l’any 2007 fa conve-
nient impulsar una sèrie de mesures que millorin la situa-
ció de les persones consumidores en l’àmbit dels préstecs 

hipotecaris, especialment si es tracta de l’adquisició de 
l’habitatge habitual.

La reforma modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya, en ús de la competència 
en matèria de consum que l’article 123 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat i d’acord 
amb les previsions dels articles 28, 34 i 49 del mateix Es-
tatut, en el marc de l’article 51 de la Constitució, en rela-
ció amb l’activitat financera de les caixes d’estalvis i de 
les entitats de crèdit, a què es refereixen els articles 120.2 
i 126.3 de l’Estatut, respectivament.

La iniciativa segueix les orientacions marcades per di-
versos projectes europeus relatius a la matèria com ara la 
Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre els contractes de crèdit per a béns immobles 
d’ús residencial, 

Aquesta reforma cerca augmentar les garanties de la per-
sona consumidora en la contractació de crèdits o préstecs 
hipotecaris, la qual cosa implica la regulació del contin-
gut de la publicitat, la informació precontractual, el deu-
re d’anàlisi de la solvència de la persona consumidora i el 
deure, tant de les entitats financeres i de crèdit com del 
notari o notària que hi intervé, de fer comprensible per 
a la persona consumidora les implicacions econòmiques 
i jurídiques de la concreta transacció, especialment les 
conseqüències en cas d’impagament.

Es pretén la protecció de les persones consumidores deu-
tores hipotecàries al llarg de l’iter contractual, des de la 
publicitat dels productes hipotecaris d’actiu, passant per 
la fase precontractual i per l’oferta fins arribar a l’eleva-
ció a escriptura pública del préstec hipotecari. En aquest 
sentit, s’orienta l’actuació notarial com a garant de la le-
galitat de l’operació i del dret a la informació de la per-
sona consumidora, s’especifica el contingut mínim en la 
fase publicitària i precontractual, la verificació de la sol-
vència del deutor/a, i la resta d’aspectes documentals i 
d’informació que han d’ajudar la persona consumidora a 
fer una elecció racional i responsable en relació amb la 
contractació o no del crèdit o préstec.

La reforma també possibilita que el deutor/a pugui com-
parar sempre, fins i tot des del moment de la publicitat, 
el crèdit hipotecari que se li ofereix amb productes sem-
blants del mateix oferent o d’un tercer, de manera que 
sempre pugui ser conscient del cost total i dels riscos re-
als de l’oferta.

S’introdueix també, en la línia de la tendència europea, 
l’obligació del prestamista d’esbrinar l’avaluació de la 
solvència del deutor/a hipotecari/ària consumidor/a fins 
al punt que, si no l’arriba a comprovar, no podrà conce-
dir-li el préstec o crèdit en les condicions prefixades.

La reforma també incorpora mesures per evitar clàusules 
abusives en perjudici de la persona consumidora. Així, 
defineix que es consideren abusius els interessos de de-
mora superiors a 2.5 vegades l’interès legal.

Finalment, amb la finalitat de simplificació administrati-
va i millora de l’eficàcia de les administracions públiques 
es reconverteix el Registre de serveis públics de consum 
en un Directori de serveis i funcions, responsabilitat de 
l’Agència Catalana del Consum, amb un caire menys for-
mal i més àgil, però que manté l’objectiu originari d’in-
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formar a la ciutadania dels serveis que es presten en ma-
tèria de consum.

Article 1

Aquesta Llei té per objecte la modificació de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Cata-
lunya, a fi de millorar la protecció i la informació de les 
persones consumidores en relació amb la subscripció de 
crèdits o préstecs hipotecaris, així com la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum.

Article 2

S’afegeix un nou article a la Llei 22/2010, de 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya, amb la redacció 
següent: 

«Article 123-10. Crèdits o préstecs hipotecaris sobre 
l’habitatge

1. Les persones consumidores, les avalistes i els possibles 
tercers hipotecants relacionats amb el negoci de crèdit o 
de préstec hipotecari tenen dret a rebre per part dels no-
taris o notàries, almenys amb una antelació de tres dies 
hàbils, i de manera que els sigui comprensible, tota la in-
formació següent: 

a) El contingut de l’escriptura pública del contracte de 
crèdit o préstec hipotecari de l’habitatge i les seves con-
seqüències jurídiques i econòmiques per a la persona 
consumidora, les persones avalistes i tercers hipotecants.

b) Els drets i obligacions que comporta el contracte de 
crèdit o préstec hipotecari, especialment les conseqüèn-
cies d’una possible execució per impagament, de les fluc-
tuacions del preu de mercat de l’habitatge i la possibilitat 
que les entitats de crèdit demanin ampliacions de garan-
tia en determinats supòsits.

2. Els notaris o notàries, a més de comprovar que en les 
escriptures relatives a crèdits o préstecs hipotecaris sobre 
l’habitatge, no s’incloguin clàusules que hagin estat de-
clarades nul·les judicialment, han de vetllar pel respecte 
dels drets que questa llei atorga a les persones consumi-
dores que siguin deutores hipotecàries.»

Article 3

Es modifica l’article 126-11 de la Llei 22/2010, de 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya, que queda re-
dactat de la manera següent: 

«Article 126-11. Directori de serveis públics de consum 
de Catalunya

1. Els serveis públics de consum que acompleixin les ac-
tivitats en l’àmbit territorial de Catalunya han de formar 
part del Directori de serveis públics de consum de Cata-
lunya, amb finalitats informatives. Aquest Directori l’ela-
bora i l’actualitza l’Agència Catalana del Consum i té ca-
ràcter públic.

2. Amb aquesta finalitat, els serveis públics de consum de 
Catalunya han de facilitar les dades necessàries a l’Agèn-
cia Catalana del Consum, especialment, les funcions que 
duen a terme d’entre les que estableixen les lletres a, b, c, 

d i e de l’article 126-10.1, juntament amb les altres dades 
que se’ls hi sol·licitin.»

Article 4

S’afegeix un nou article 132-4 a la Llei 22/2010, del 20 
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, amb la re-
dacció següent: 

«Article 132-4. Crèdits o préstecs hipotecaris

1. Les administracions públiques catalanes, i de manera 
especial els serveis públics de consum, han de fomentar 
que, en els casos d’execució hipotecària de l’habitatge ha-
bitual com a conseqüència de l’incompliment de la per-
sona deutora, es dugui a terme un procediment de me-
diació, previ a qualsevol altre procediment judicial o la 
intervenció notarial.

2. Aquest procediment de mediació ha d’anar adreçat a 
cercar acords entre les parts que facin viable que la perso-
na consumidora conservi la propietat de l’habitatge i, sub-
sidiàriament, la possibilitat de mantenir-ne l’ús i gaudi.» 

Article 5

S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 133-4 de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalu-
nya, amb la redacció següent: 

«5. Les administracions públiques catalanes, i especial-
ment els serveis públics de consum, han de promoure que 
les empreses que atorguen crèdits o préstecs hipotecaris 
sobre l’habitatge incloguin en les condicions generals o 
específiques l’adhesió a l’arbitratge de consum.»

Article 6

S’afegeix un nou apartat a l’article 251-6 de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalu-
nya, amb la redacció següent: 

«4. En els contractes de crèdits i préstecs hipotecaris es 
consideren abusives les clàusules que incloguin un tipus 
d’interès de demora superior a 2,5 vegades l’interès legal 
del diner.»

Article 7

S’afegeix un nou títol al llibre II de la Llei 22/2010, de 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, amb la 
redacció següent: 

«Títol VI. Relacions de consum en matèria de crèdits o 
préstecs hipotecaris sobre habitatges

Capítol I

Disposicions generals

Article 261-1. Definicions

Als efectes d’aquest títol, s’entén per: 

a) Rehabilitació: el conjunt d’obres de caràcter general 
que milloren la qualitat pel que fa a les condicions de 
seguretat, funcionalitat, accessibilitat i eficiència energè-
tica.

b) Prestamista: qualsevol persona física o jurídica que, de 
manera professional, concedeix o es compromet a conce-
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dir préstecs o crèdits hipotecaris, i queden incloses, per 
tant, les entitats financeres i de crèdit.

c) Intermediari de crèdit: persona física o jurídica dife-
rent del prestamista i que, en l’exercici de la seva activitat 
comercial o professional i amb una remuneració, hi inter-
vé i ofereix a les persones consumidores la prestació del 
crèdit o préstec.

d) Servei accessori: tot servei ofert a la persona consumi-
dora pel prestamista o intermediari de crèdit junt amb el 
contracte de crèdit o préstec.

e) Avaluació de la solvència: l’avaluació de la capacitat de 
la persona consumidora per fer front a les seves obliga-
cions de deute.

Article 261-2. Àmbit d’aplicació

1. Les disposicions contingudes en aquest títol s’apliquen 
a les relacions de consum en matèria de crèdits i préstecs 
garantits mitjançant hipoteca sobre l’habitatge, ja siguin 
destinats a la seva adquisició, o bé a la seva rehabilitació 
o la de l’immoble del qual forma part.

2. Les disposicions d’aquest títol en relació amb les per-
sones consumidores en contractes de préstec o crèdit hi-
potecari s’estenen a les persones avalistes de l’operació 
de préstec o crèdit i, si escau, a les persones propietàries 
hipotecants.

3. Les previsions d’aquest títol s’entenen sens perjudici de 
les obligacions previstes a la resta de disposicions sobre 
la matèria, sempre que siguin més beneficioses per a les 
persones consumidores, així com a la legislació bàsica 
de l’Estat.

Capítol II

Obligacions d’informació prèvia

Article 262-1. Transparència en relació amb els contrac-
tes

1. Els prestamistes o els intermediaris de crèdit han d’ac-
tuar honestament, professionalment i en el millor interès 
de les persones consumidores, quan concedeixin préstecs 
o crèdits hipotecaris a aquestes, o quan els prestin ser-
veis d’intermediació o assessorament i, si escau, serveis 
accessoris.

2. Els prestamistes que formalitzin préstecs o crèdits 
hipotecaris han de lliurar a les persones consumidores 
que ho sol·licitin les condicions generals de la contracta-
ció que utilitzin en un format que pugui ser consultat en 
absència del prestamista i en un suport durador que en 
permeti l’emmagatzematge i reproducció posterior. Les 
persones consumidores no han d’afrontar cap despesa ni 
assumir cap compromís per la seva recepció. Aquesta in-
formació ha de ser accessible a la pàgina web dels pres-
tamistes, si en disposen, i en els establiments oberts al 
públic o oficines on prestin els seus serveis.

Article 262-2. Transparència en relació amb els preus

1. Els prestamistes i intermediaris de crèdit han d’in-
formar de les tarifes de comissions o compensacions i 
despeses repercutibles, incloses les referides a activitats 
d’assessorament i, si escau, de la periodicitat amb què 
són aplicables. Aquesta informació s’ha de recollir en un 

document que s’ha de redactar de manera clara, concre-
ta i fàcilment comprensible per a les persones consumi-
dores.

2. Tota la informació prevista a l’apartat anterior ha 
d’estar disponible de manera gratuïta per a la persona 
consumidora, en els taulers d’anuncis dels establiments 
dels prestamistes i els intermediaris de crèdit, en llurs 
pàgines web i també en un document que pugui ser lliu-
rat a la persona consumidora en cas que aquesta ho sol-
liciti.

3. Les comissions o compensacions i despeses repercuti-
des han de respondre a serveis efectivament prestats o a 
despeses que s’hagin suportat. En cap cas es poden car-
regar comissions o despeses per serveis no acceptats o 
sol·licitats en ferm i de manera expressa per la persona 
consumidora.

Article 262-3. Comunicacions comercials i publicitat

1. Les comunicacions comercials i publicitàries dels 
crèdits i préstecs hipotecaris han de ser clares, no enga-
nyoses, llegibles i, si escau, audibles. En cap cas poden 
generar en la persona consumidora falses expectatives 
sobre la disponibilitat o el cost d’un préstec o crèdit, i 
li han de ser subministrades de manera comprensible i 
transparent, de manera que pugui conèixer els elements 
essencials per a poder comparar les diferents ofertes 
existents.

2. En la publicitat i comunicacions comercials de les em-
preses i en els anuncis i ofertes exhibits en els seus esta-
bliments oberts al públic en els quals s’ofereixin préstecs 
o crèdits hipotecaris, s’ha d’informar almenys, de mane-
ra clara, concisa i destacada, del següent: 

a) Identitat del prestamista o l’intermediari de crèdit

b) Que el producte publicitat és un crèdit o préstec garan-
tit per una hipoteca sobre un habitatge

c) El tipus d’interès, si aquest és fix, variable o referenci-
at, més qualssevol xifra relacionada amb el cost del crèdit 
o préstec, i la taxa anual equivalent, mitjançant un exem-
ple representatiu que contingui l’import total del crèdit, 
la durada del contracte, l’import de les quotes i l’import 
total que haurà d’abonar la persona consumidora.

d) Si la perfecció d’un contracte relatiu a serveis acces-
soris fos obligatòria per a obtenir el crèdit o préstec o per 
a obtenir-lo en les condicions ofertades, i el cost d’aquest 
servei no pogués determinar-se abans, aquesta obligació 
s’haurà d’esmentar clarament i destacadament, junta-
ment amb la taxa anual equivalent 

e) Advertiments clars sobre el risc de perdre l’habitatge 
i, si escau, d’altres béns del patrimoni en cas d’incompli-
ment dels compromisos derivats del contracte de crèdit.

Article 262-4. Informació prèvia al contracte de crèdit o 
préstec hipotecari

1. El prestamista o l’intermediari de crèdit, amb una an-
telació mínima de deu dies naturals a la formalització del 
contracte i, si escau, abans que la persona consumidora 
assumeixi qualsevol obligació derivada de l’oferta o del 
contracte de préstec o crèdit hipotecari, li ha de submi-
nistrar, de manera gratuïta, clara, completa i entenedora, 
com a mínim la informació següent: 
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a) La identitat i el domicili del prestamista i la identifica-
ció de la persona responsable del préstec.

b) La finalitat per a la qual es podrà emprar el crèdit o 
préstec.

c) El dret de la persona consumidora a escollir notari o 
notària, que, només pot ser escollit pel prestamista si la 
persona consumidora no ho fa.

d) El dret de la persona consumidora a aportar una taxa-
ció del bé immoble, que haurà de ser acceptada per l’enti-
tat de crèdit, d’acord amb la legislació vigent.

e) Una descripció de les principals característiques del 
contracte de crèdit o préstec, que ha d’incloure la dura-
da del contracte, la descripció comparativa dels tipus de 
crèdit disponibles amb una breu exposició de les caracte-
rístiques dels productes a tipus fix, a tipus referenciat i a 
un tipus variable; les corresponents implicacions per a la 
persona consumidora, les diverses opcions existents per 
reemborsar el crèdit al prestador, tot assenyalant el nom-
bre, periodicitat i import de les quotes; si existeix la pos-
sibilitat de reembossament anticipat i la seva implicació 
en el preu del préstec o crèdit hipotecari i, si escau, una 
descripció de les condicions a què estigui subjecte l’es-
mentat reembossament.

f) El preu total que ha de pagar la persona consumido-
ra incloent-hi el desglossament de totes les comissions, 
càrregues i despeses, així com tots els impostos i la taxa 
anual equivalent expressada mitjançant un exemple re-
presentatiu.

L’exemple representatiu ha d’incloure, almenys, les des-
peses desglossades d’impostos, taxes i altres que es pu-
guin presentar en ocasió de la contractació del préstec 
hipotecari, com despeses de tramitació, taxació de la fin-
ca, comissió per cancel·lació d’hipoteques per amortit-
zacions anticipades parcials o totals. També s’hauran de 
fer constar, si n’hi han, quines seran les despeses en cas 
d’impagament.

g) Els advertiments següents: 

–  Un advertiment que indiqui que el préstec o crèdit 
ofert està relacionat amb instruments o operacions que 
impliquen riscos especials per a la persona consumidora, 
com ara,els increments en el tipus d’interès o el preu del 
préstec o crèdit hipotecari.

–  Un advertiment sobre el risc de perdre l’habitatge en 
cas d’incompliment dels compromisos derivats del con-
tracte de crèdit i, de no estar la responsabilitat limitada 
a la finca, l’advertiment que també podria perdre altres 
béns dels seu patrimoni fins a la quantia deguda. En tot 
cas, la persona consumidora, a través d’aquest adverti-
ment, ha d’obtenir un coneixement adequat dels riscos 
associats al finançament d’aquestes operacions, amb es-
pecial referència al risc de tipus d’interès assumit.

–  Un advertiment sobre els serveis accessoris, com ara 
els contractes d’assegurances o d’obertura de comptes 
corrents, que s’han de contractar, indicant si són obliga-
toris o opcionals per a la persona consumidora, així com 
el cost real per a aquesta i les implicacions que per a ella 
puguin tenir.

–  Un advertiment sobres les clàusules contractuals que 
generin més risc per a la persona consumidora.

h) Les modalitats de pagament i d’execució.

i) La divisa en la qual es poden contractar els préstecs o 
crèdits, explicant les implicacions a la persona consumi-
dora de les conseqüències de fer-ho en una moneda que 
no és de curs legal a Catalunya.

j) La naturalesa i abast de la garantia o garanties del prés-
tec o crèdit.

k) El dret a obtenir una oferta vinculant, la durada i les 
condicions. Informació relativa a qualsevol dret que pu-
guin tenir les parts per resoldre el contracte anticipada-
ment d’acord amb la legislació que hi sigui aplicable i les 
condicions del contracte, incloses les compensacions que 
pugui contenir el contracte en aquest cas.

l) El tipus deutor i les condicions d’aplicació d’aquest 
tipus, els índex de referència aplicables al tipus deutor 
inicial, els recàrrecs aplicables i les condicions en què 
es poden modificar. També s’haurà d’especificar el tipus 
d’interès de demora.

m) Un estudi de sensibilitat de les oscil·lacions en la 
quantia total del préstec per la persona consumidora en 
els préstecs o crèdits hipotecaris a tipus de referència, 
amb la comunicació de l’import més alt i més baix que 
pot tenir la quota mensual al llarg del període previst 
d’amortització, prenent com a base la fluctuació que ha 
patit l’índex de referència, almenys, en els darrers vint 
anys, amb els límits que es pretenguin fixar mitjançant 
clàusules sòl o sostre.

n) Les clàusules o contractes accessoris que poden alterar 
el tipus d’interès o preu del préstec o crèdit hipotecari, 
com les clàusules sòl i sostre, allò que cada una d’aques-
tes clàusules o contractes accessoris impliquen per a la 
persona consumidora, i la comparativa de l’onerositat del 
préstec amb i sense aquestes clàusules o contractes.

o) Indicacions sobre els costos fiscals derivats de l’opera-
ció de préstec i sobre ajudes públiques atenent les quali-
tats del prestatari consumidor.

p) Els mitjans de reclamació i els sistemes de resolució 
extrajudicial de conflictes als quals pot tenir accés la per-
sona consumidora.

2. La informació prevista en aquest article s’ha de prestar 
per escrit o en qualsevol suport de naturalesa duradora 
que permeti a la persona consumidora comparar fàcil-
ment el producte ofert amb d’altres i que reculli la cons-
tància de la data de la recepció pel destinatari, al mateix 
temps que possibiliti una adequada conservació, repro-
ducció i accés a la informació.

En qualsevol cas, s’entén que el prestamista o l’inter-
mediari de crèdit compleix amb les obligacions d’infor-
mació previstes a l’apartat anterior si lliura a la persona 
consumidora degudament complimentat un model d’in-
formació que s’hagi previst legalment o reglamentària 
per a aquesta finalitat.

Article 262-5. Taxació del bé i altres serveis accessoris

Quan el prestamista concerti o efectuï directament la 
prestació dels serveis preparatoris de l’operació en què la 
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despesa sigui per compte de la persona consumidora, ha 
d’indicar a la persona consumidora la identitat dels pro-
fessionals o entitats seleccionats a aquest efecte i les ta-
rifes dels honoraris aplicables, i li ha de lliurar el servei 
contractat per l’empresa o prestat per aquesta, si el crèdit 
o préstec hipotecari no arriba a formalitzar-se, o una cò-
pia en el cas contrari.

El prestamista ha de lliurar a la persona consumidora una 
còpia de l’informe de taxació si l’operació s’arriba a for-
malitzar, o l’original de l’informe, en cas contrari.

Article 262-6. Oferta vinculant

1. Una vegada obtinguda la taxació de l’immoble i, si es-
cau, efectuades les oportunes comprovacions sobre la si-
tuació registral de la finca i un cop avaluada la solvència 
del prestatari, els prestamistes estan obligats a lliurar per 
escrit una oferta vinculant de préstec o crèdit a la persona 
consumidora amb la informació prevista a l’article 262-4 
i qualsevol altra que considerin rellevant, o bé a notifi-
car-li la denegació del préstec o crèdit.

S’entén complerta l’obligació prevista en aquest apartat 
en el cas que lliuri a la persona consumidora degudament 
complimentat un formulari normalitzat aprovat mitjan-
çant una disposició legal o reglamentària.

2. L’oferta ha de ser signada per un representant del pres-
tamista i, llevat que hi hagi circumstàncies extraordinà-
ries o no imputables a aquest últim, té un termini de va-
lidesa no inferior a catorze dies naturals des de la data de 
lliurament.

3. En el document que contingui l’oferta vinculant s’ha 
de fer constar de manera destacada el dret de la perso-
na consumidora, en cas que accepti l’oferta, a examinar, 
amb una antelació mínima de tres dies, el projecte de do-
cument contractual o escriptura pública en el despatx del 
notari o notària autoritzant

Article 262-7. Accessibilitat a la informació i als docu-
ments preceptius

Tota la informació i documents que obligatòriament ha 
de donar el prestamista a la persona consumidora per dur 
a terme el procés de contractació, han de ser accessibles 
per a la persona amb discapacitat mitjançant el sistema o 
mitjà de suport més adequat o necessari per a tal efecte.

Capítol III

Altres obligacions

Article 263-1. Explicacions adequades

1. Els prestamistes i, si escau, els intermediaris de crèdit 
han de facilitar a la persona consumidora les explicaci-
ons adequades i comprensibles sobre els crèdits o prés-
tecs i sobre tots els possibles serveis accessoris que s’ofe-
reixin, amb la finalitat que la persona consumidora pugui 
valorar si els esmentats crèdits o préstecs s’adapten a les 
seves necessitats i a la seva situació financera.

2. Les explicacions han d’incloure informació persona-
litzada sobre les característiques dels crèdits oferts i els 
termes de la informació precontractual que s’han de fa-
cilitar d’acord amb els articles anteriors així com de les 
conseqüències que la celebració del contracte pugui tenir 
per a la persona consumidora, sense formular-hi cap re-
comanació.

Article 263-2. Avaluació de la solvència de la persona 
consumidora 

Abans de concedir el crèdit o préstec hipotecari, el pres-
tamista o l’intermediari de crèdit ha d’avaluar la solvèn-
cia de la persona consumidora tenint en compte com a 
criteris, entre d’altres, els ingressos presents i futurs, els 
estalvis, els deutes i els compromisos financers de la per-
sona consumidora, d’acord amb la informació subminis-
trada per aquesta.

Si amb posterioritat a la celebració del contracte de crèdit 
o préstec hipotecari, es preveu un augment significatiu 
de l’import total del crèdit atorgat, s’ha d’actualitzar la 
informació financera sobre la persona consumidora i s’ha 
de tornar a fer l’avaluació de la solvència, de la manera 
prevista a l’apartat anterior.

En el supòsit que l’avaluació de solvència de la persona 
consumidora fos negativa, el prestamista ho haurà de po-
sar en coneixement de la persona consumidora d’una ma-
nera immediata i sense cap cost per aquesta, advertint-la 
de les dificultats de concedir el crèdit en les condicions 
analitzades.»

Article 8

Es modifica l’apartat primer de l’article 321-1 de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalu-
nya, que queda redactat de la manera següent: 

«Article 321-1. La inspecció i el control de mercat

1. L’Administració de la Generalitat i les administraci-
ons locals, en l’àmbit de les competències respectives i 
d’acord amb les funcions que es recullen en el Directori 
de serveis públics de consum de Catalunya, han de dur 
a terme les actuacions d’inspecció i control necessàri-
es per a garantir que les empreses i els establiments que 
produeixen, distribueixen o comercialitzen béns o ser-
veis, fins i tot els serveis de la societat de la informació, 
compleixin els deures, les prohibicions i les limitacions 
que estableix la normativa dels diversos sectors d’activi-
tat econòmica, l’incompliment de la qual pot lesionar els 
interessos generals de la persona consumidora protegits 
per aquesta Llei.

Article 9

S’afegeixen dues noves lletres a l’article 331-4 de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalu-
nya, amb la redacció següent: 

r) Incomplir les obligacions respecte a les explicacions 
adequades en matèria de crèdits o préstecs previstes a 
l’article 263-1.

s) Incomplir les obligacions d’avaluar la solvència de la 
persona consumidora en matèria de crèdits o préstecs 
previstes a l’article 263-2.

Article 10 

Es dóna una nova redacció a la lletra c) de l’apartat pri-
mer de l’article 332-3 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, 
del Codi de consum de Catalunya amb el contingut se-
güent: 

c) Els apartats a) i s) de l’article 331-4
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Disposició derogatòria. Derogació de la lletra 
d) de la Disposició final segona de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya.

Es deroga la lletra d) de la disposició final segona, de la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Ca-
talunya.

Disposició final 

S’autoritza al Govern de la Generalitat perquè, en el ter-
mini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
aprovi un Text refós que inclogui el contingut d’aques-
ta Llei, així com de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya, i les seves modificacions.

El Text refós ha de comprendre la regularització, l’aclari-
ment i l’harmonització d’aquestes lleis.

Antecedents del Projecte de llei

1. Antecedents:

– Informe del grup de treball de l’àmbit jurídic de la Ge-
neralitat de Catalunya entorn de la responsabilitat perso-
nal i hipotecària en execució de l’habitatge habitual per 
impagament de quotes. La dació en pagament.

– Proposta de proposició de llei a tramitar davant les 
Corts Generals per a la reforma de determinats aspectes 
del mercat hipotecari.

– Avantprojecte de llei catalana sobre modificació de la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Ca-
talunya, per a la protecció dels consumidors en l’àmbit 
hipotecari i de foment de l’accés a l’habitatge.

2. Acord del Govern de 4 d’octubre de 2011 pel qual 
s’aprova la Memòria prèvia a l’inici de la tramitació de 
l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

3. Primer text de l’Avantprojecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris, de 2 .12.2011; la memò-
ria general que conté: Justificació de la necessitat de la 
disposició: marc normatiu; llista de disposicions legals 
afectades i taula de vigències; competència de la Gene-
ralitat; llista d’entitats a les quals s’ha d’atorgar tràmit 
d’audiència i informes a sol·licitar; i la memòria d’impac-
te que conté: Informe d’impacte pressupostari; Informe 
d’impacte econòmic i social; Informe d’impacte norma-
tiu; Informe d’impacte de gènere i tramesa a l’Assessoria 
Jurídica.

4. Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica del 
Departament d’Empresa i Ocupació de 17 de gener de 
2012.

5. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 19 
de gener de 2012.

6. Nota de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Em-
presa i Ocupació, de 19 de gener de 2012, en relació amb 

el registre de serveis públics de consum i Informe funci-
onal de 10/11/2011 a què hi fa referència.

7. Segon text de l’Avantprojecte de llei de 2.01.2002, la 
memòria general i la memòria d’avaluació d’impacte i 
tramesa a l’Assessoria Jurídica.

8. Informe jurídic complementari de l’Assessoria Jurídica 
de 25.01.2012 

9. Observacions del Gabinet Jurídic i de l’Oficina del Go-
vern: correu electrònic amb les observacions formulades 
pel Gabinet Jurídic, de 27.01.2012 i de 31.01.2012; correu 
electrònic amb les observacions formulades per l’Oficina 
del Govern de 30.01.2012; informe de resposta de les ob-
servacions de l’Oficina del Govern; i nou correu d’obser-
vacions de l’Oficina del Govern de 31.01.2012 

10. Tercer text de l’Avantprojecte de llei sotmès a la con-
sideració del Consell Tècnic de 31.01.2012, junt amb la 
memòria general i la memòria d’avaluació d’impacte.

11. Certificat del secretari del Govern de 31.01.2012.

12. Observacions del Gabinet Jurídic: correu electrò-
nic amb observacions formulades pel Gabinet Jurídic de 
6.02.2012, i informe de resposta de les observacions.

13. Tràmit d’informació pública: Edicte pel qual es sot-
met a informació pública l’Avantprojecte de llei i la pu-
blicació al DOGC núm. 6067 de 15 de febrer de 2012 de 
l’esmentat edicte.

14. Tràmit d’audiència a les entitats interessades 

15. Observacions formulades en el tràmit d’informació 
pública i audiència.

16. Informes de resposta a les observacions formulades 
en el tràmit d’informació pública i audiència

17. Correu electrònic de l’Oficina del Govern, 
d’11.04.2012, relatiu a l’informe d’impacte normatiu, i 
document d’acarament de les obligacions d’informació 
entre la normativa vigent i les previsions de l’Avantpro-
jecte de llei.

18. Nota d’aclariment de l’Assessoria Jurídica a les dife-
rents versions.

19. Quart text de l’avantprojecte de llei sotmès a la con-
sideració del Consell Tècnic de 17.04.2012 i certificat del 
secretari del Govern.

20. Observacions: observacions del Departament de 
Benestar i Família de 17.04.2012, informe resposta de 
les observacions del Departament de Benestar i família, 
i correu de resposta de les observacions realitzades per 
CECA de 17 d’abril de 2012.

21. Nota relativa a les observacions formulades pel D. 
Benestar i Família 

22. Informe de la Comissió de Govern Local (CGL): sol-
licitud de dictamen a la CGL, informe de la CGL de 14 
de maig de 2012, informe resposta de les observacions 
realitzades per la CGL, i còpia del certificat de l’Acord 
adoptat per la CGL de 15.05.2012.

23. Dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social de 
Catalunya (CTESC): sol·licitud de dictamen del CTESC 
de 18.04.2012, Dictamen 7-2012 de de 15.05.2012 del 
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CTESC, i informe resposta de les observacions del 
CTESC de 21 .05.2012.

24. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica del De-
partament d’Empresa i Ocupació de 6.06.2012.

25. Cinquè text de l’Avantprojecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les per-
sones consumidores en les relacions de consum en l’àm-
bit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum, sotmès a la consideració del 
Consell Tècnic de 12.06. 2012 i Certificat del secretari 
del Govern .

26. Certificat del secretari del Govern de 19.06.2012 de 
l’acord de la sessió del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya, de 19 de juny de 2012, pel qual s’aprova l’avant-
projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, de 20 
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la mi-
llora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum, i text 
del Projecte de llei aprovat amb el vist-i-plau del conse-
ller d’Empresa i Ocupació.

27. Certificat del secretari general del Departament 
d’Empresa i Ocupació donant la seva conformitat a la do-
cumentació de l’expedient que consta de 388 pàgines per 
a la seva tramesa a l’Oficina del Govern.

Barcelona, 6 de juliol de 2012

Assessoria Jurídica

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de mesures tributàries 
equitatives per la sostenibilitat dels serveis 
públics fonamentals
Tram. 202-00084/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74284).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.07.2012 al 30.07.2012).

Finiment del termini: 31.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania
Tram. 202-00091/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74284).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.07.2012 al 30.07.2012).

Finiment del termini: 31.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposició de llei de creació d’impostos am-
bientals
Tram. 202-00092/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74284).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.07.2012 al 30.07.2012).

Finiment del termini: 31.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposició de llei de supressió dels peatges 
a les autopistes amortitzades
Tram. 202-00093/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74284).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.07.2012 al 30.07.2012).

Finiment del termini: 31.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.
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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 la paralització 
de la venda de la Torre d’en Mornau i la pre-
sentació d’un pla d’usos agrícoles i rama-
ders i d’activitats relacionades amb el Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01117/09

Esmenes presentades
Reg. 69427 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69427)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar en 
el termini d’un any els tràmits per la redacció del Pla rec-
tor d’usos i gestió sempre en funció de les disponibilitats 
pressupostàries.»

Proposta de resolució sobre la paralització 
de la venda de la Torre d’en Mornau i la pre-
sentació d’un pla d’usos agrícoles i rama-
ders i d’activitats relacionades amb el Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01143/09

Esmenes presentades
Reg. 69420 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 22.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69420)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar en 
el termini d’un any els tràmits per la redacció del Pla rec-
tor d’usos i gestió sempre en funció de les disponibilitats 
pressupostàries»

Proposta de resolució de rebuig a la retalla-
da pressupostària i al copagament en la sa-
nitat pública aprovats pel Govern de l’Estat
Tram. 250-01282/09

Esmenes presentades
Reg. 74057 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 25.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 74057)

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (1)

Al punt 1

«1) El rebuig a les mesures aprovades pel Govern de l’Es-
tat que afectin les competències de les Comunitats Autò-
nomes i en concret a les polítiques de la Generalitat de Ca-
talunya i afecten l’equitat, l’accessibilitat i la qualitat dels 
serveis públics de salut.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Al punt 2

«2) Donar ple suport a les paraules del president de la 
Generalitat en el debat d’investidura: Convé racionalit-
zar bé les inversions futures en el sistema sanitari, no du-
plicant serveis d’alta tecnifica ció i aprofitant bé l’àmplia 
oferta avui ja existent. El Govern que aspiro a presidir no 
és partidari del copagament a la sanitat. Els principals 
usuaris del sistema són els jubilats, i la pensió mitjana 
en el nostre país és d’uns nou-cents euros al mes. El co-
pagament afectaria la part més vulnerable de la nostra 
població. Es buscaran, tanmateix, mesures alternatives 
realment destinades a superar els actuals abusos en la 
demanda del sistema sanitari.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Al punt 5

«5) A emprar els mitjans necessaris per garantir l’accés 
equitatiu a la prestació ortoprotèsica i la prestació amb 
productes dietètics i el transport sanitari no urgent.»
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Proposta de resolució sobre les gestions 
amb el Govern de l’Estat per a posar fi als 
privilegis de les confessions religioses
Tram. 250-01283/09

Esmenes presentades
Reg. 74052 i 74054/ Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 25.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 74052)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’addició al final de l’apartat 1.

«1) Presentar a les Corts Generals un projecte de llei de 
modificació de la Llei d’Hisendes Locals i de la Llei de 
Mecenatge i Fundacions per suprimir l’exempció de l’IBI 
(impost de béns immobles rústics i urbans) a l’Església 
Catòlica i altres confessions religioses, sempre que no si-
guin edificis destinats al culte ni a serveis socials de pri-
mera necessitat.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

De modificació de part de l’apartat 3

«3) Revisar els Acords entre l’Estat Espanyol i la Santa 
Seu de 1976 i 1979, que tenen caràcter preconstitucional i 
no s’ajusten a un Estat aconfessional en establir privilegis 
per l’Església Catòlica.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 74054)

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió (1)

Al primer paràgraf

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gesti-
ons pertinents davant el Govern de l’Estat per a: 

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Al punt 1

1) Presentar a les Corts Generals un projecte de llei de 
modificació de la Llei d’Hisendes Locals i de la Llei de 
Mecenatge i Fundacions per suprimir l’exempció de l’IBI 
(impost de béns immobles rústics i urbans) a l’Església 
Catòlica i altres confessions religioses.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió (3)

Al punt 2

2) Presentar un projecte de Llei de llibertat ideològica, re-
ligiosa i de culte per posar fi als privilegis de les confessi-
ons religioses i garantir la igualtat de tracte amb les enti-
tats d’interès públic.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Al punt 3

3) El Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat 
d’iniciar un debat serè, acurat i profund de tots els grups 
parlamentaris, que abordi el finançament de les confessi-
ons religioses i altres qüestions relatives a la llibertat reli-
giosa, tot i tenint en compte la tasca social, cultural, edu-
cativa i cívica i l’aportació decisiva que duen a terme les 
confessions religioses al bé comú i a la cohesió social.»

Proposta de resolució sobre de reconeixe-
ment de l’estelada com a bandera històrica 
catalana
Tram. 250-01292/09

Esmenes presentades
Reg. 74055 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 25.07.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 74055)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Al punt 3

3) Insta al Govern de la Generalitat, a posar en conei-
xement de les autoritats esportives del Govern de l’Es-
tat l’expressió del sentiment del Parlament de Catalunya 
quant als respecte dels seus símbols identitaris.»
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla director de bombers
Tram. 250-01301/09

Esmenes presentades
Reg. 74078 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 26.07.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 74078 i 74882)

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Convergència i Unió (1)

«Revisar, per part de la Direcció General de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvaments, en el termini d’un any, 
l’actual Pla Director de Bombers de Catalunya. Aquesta 
revisió del Pla comptarà amb la participació de represen-
tants de Bombers voluntaris i professionals i contempla-
rà aspectes organitzatius, de coordinació interna i amb 
altres forces de seguretat, així com aspectes relacionats 
amb la formació i la vigilància de la salut.»

Proposta de resolució sobre les polítiques 
actives d’ocupació per a persones amb dis-
capacitat
Tram. 250-01303/09

Esmenes presentades
Reg. 74056 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 26.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 74056)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

A l’apartat 1

«1. Aplicar el Pla Director de Polítiques Actives (PDPA) 
2012-2013 concretament pel que respecte a les persones 
amb discapacitat, que contempli un model global que as-
seguri la continuïtat dels serveis d’inserció laboral a la 
empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, 
i dels centres especials de Treball.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

A l’apartat 5

«5. Garantir els serveis d’inserció a l’empresa ordinària 
per a persones amb discapacitat amb especials dificultats: 

– Donar prioritat als pagaments dels imports atorgats i 
compromesos, d’acord amb les disponibilitats de tresore-
ria, corresponents als diferents programes de suport a la 
inserció a l’empresa ordinària per a persones amb especi-
als dificultats realitzats durant els anys 2010-2011.

–  Finançament pel 2012 dels programes d’inserció a 
l’empresa ordinària i el Treball amb Suport TAS.

–  Tendir a l’equiparació del finançament que reben les 
entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes 
de Treball amb Suport que no tenen la condició de Centre 
Especial de Treball amb les unitats de suport a l’activitat 
professional (USAP)

– La determinació d’un calendari de treball amb les enti-
tats representatives del sector, consensuat amb el conjunt 
del sector (incloent-hi ACTAS), per tal de preservar el 
futur de la inserció laboral a l’empresa ordinària de les 
persones amb discapacitat.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de pediatria al consultori mèdic 
d’Aiguaviva
Tram. 250-01314/09

Esmenes presentades
Reg. 74058 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 25.07.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 74058)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir l’atenció sanitària a la població pe-
diàtrica d’Aiguaviva i augmentar el còmput setmanal de 
dedicació del metge/essa de família i del /la DUI del con-
sultori local del municipi, fomentant alhora el treball en 
equip d’aquests professionals.»

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les subvencions atorgades per l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament a 
les organitzacions no governamentals per al 
desenvolupament
Tram. 250-01319/09

Esmenes presentades
Reg. 74077 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCS, 25.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 74077)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Al punt 1

«1) Fer el possible perquè es faci efectiu el pagament dels 
compromisos adquirits de l’Agència Catalana de Coope-
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ració al Desenvolupament amb les ONGD, sota criteris 
objectius i objectivables, i informar-ne a totes les entitats 
afectades per escrit.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Al punt 2

«2) Preveure mesures per tal que les ONGD puguin in-
corporar en les justificacions econòmiques de les accions 
realitzades durant el 2011-2012 les despeses bancàries 
ocasionades per la demora en el pagament de les subven-
cions atorgades.»

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places de protecció de persones i béns 
de l’àrea regional de recursos operatius dels 
Mossos d’Esquadra a Lleida
Tram. 250-01328/09

Esmenes presentades
Reg. 74079 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 26.07.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 74079)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Al punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta al Departament d’In-
terior a que quan els serveis de planificació així ho deter-
minin, la convocatòria de noves places d’aquest cos sigui 
proporcional a les necessitats de seguretat del territori.»

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del centre d’urgències d’atenció primària del 
CAP El Serral de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-01344/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la dotació mensual del lot higiènic als in-
terns del Centre Penitenciari Ponent, de Lleida
Tram. 250-01345/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de l’enllaç entre la carretera C-17 i Ripoll
Tram. 250-01346/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la variant est de Ripoll
Tram. 250-01347/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos de Renfe de millorar els 
combois de la línia ferroviària entre Barcelo-
na i Puigcerdà
Tram. 250-01348/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de centres d’atenció primària als barris de 
Pardinyes i Mangraners, de Lleida
Tram. 250-01349/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un hospital comarcal a Tàrrega
Tram. 250-01350/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
dels llits tancats l’estiu del 2011 a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova i sobre el res-
tabliment de les urgències nocturnes i la do-
tació del servei d’ambulàncies a les comar-
ques de Lleida
Tram. 250-01351/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a garantir la seguretat viària a l’accés de 
la carretera C-12 a l’Escola Alba, de Corbins
Tram. 250-01352/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la senyalització 
a la carretera C-15 de l’accés a l’autopista 
AP-7
Tram. 250-01353/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la realització 
d’una campanya de seguretat viària amb re-
lació al manteniment dels vehicles
Tram. 250-01354/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’adscripció dels 
albergs a la Direcció General de Turisme
Tram. 250-01355/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el millorament 
dels trams de carretera amb més sinistralitat 
segons l’estudi EuroRAP
Tram. 250-01356/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la declaració de 
la portalada romànica de Santa Maria de Ri-
poll com a Patrimoni de la Humanitat de la 
Unesco
Tram. 250-01357/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’Observatori 
Nacional de Política Agroalimentària
Tram. 250-01358/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre els aparca-
ments per a transportistes a l’autopista AP-7
Tram. 250-01359/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les instal·lacions noves de 
l’Hospital de Bellvitge
Tram. 250-01360/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la dotació d’un 
servei de pediatria d’urgències al Prat de 
Llobregat
Tram. 250-01361/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una escola d’educació infantil i primària a 
Sidamon
Tram. 250-01362/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’obertura del 
centre de dia d’Horta de Sant Joan
Tram. 250-01363/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.
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Proposta de resolució sobre l’habilitació 
pressupostària de les places del centre de 
dia del barri de Mangraners, de Lleida, com-
promeses per conveni el 2011
Tram. 250-01364/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre el calendari per 
a la construcció de la seu dels departaments 
de la Generalitat al solar de l’antiga escola 
de magisteri de Lleida
Tram. 250-01365/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una escola d’educació infantil i primària a 
Almenar
Tram. 250-01366/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre les gestions 
perquè l’oficina de turisme del recinte de Fi-
ra de Barcelona a l’Hospitalet de Llobregat 
ofereixi també informació sobre el municipi i 
el Baix Llobregat
Tram. 250-01367/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la reedició del 
Pla comarcal de muntanya del Berguedà per 
al període 2013-2016
Tram. 250-01368/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les obres del Museu Picasso d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 250-01369/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Torredembarra
Tram. 250-01370/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’infraestructures de telefonia mòbil a la xar-
xa de trens de rodalia i regionals
Tram. 250-01371/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’infraestructures de telefonia mòbil a la car-
retera C-31 al pas pel Baix Llobregat
Tram. 250-01372/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’aprofitament i 
la dinamització del port de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01373/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la devolució 
del Cap de Medusa al Museu d’Història de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01374/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la integració 
del personal de les oficines a l’exterior de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana en 
infraestructures estatals
Tram. 250-01375/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la circulació de 
vehicles agrícoles pels vorals de les autovies 
i els eixos que no disposen de cap via paral-
lela de servei
Tram. 250-01376/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.
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Proposta de resolució sobre la senyalització 
de l’accés a l’ermita de Santa Creu de Creixà 
a les carreteres B-224 i BV-2241
Tram. 250-01377/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la senyalització 
de l’accés al nucli de Can Canals, de Piera, a 
les carreteres B-224 i BV-2241
Tram. 250-01378/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’homologació 
de la titulació d’enginyeria tècnica al grau 
d’enginyeria corresponent
Tram. 250-01379/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la carretera C-55 al pas per Manresa
Tram. 250-01380/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’acord signat amb l’Ajuntament de Cas-
telldefels perquè els veïns d’aquest munici-
pi puguin seguir accedint i gaudint de des-
comptes al Canal Olímpic de Catalunya
Tram. 250-01381/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la normativa de comercialització en el 
sector de la gran distribució alimentària
Tram. 250-01382/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució de rebuig a l’Avant-
projecte de llei d’ús, protecció i promoció de 
les llengües pròpies del Govern d’Aragó i so-
bre el garantiment del futur de la llengua ca-
talana a la Franja de Ponent
Tram. 250-01383/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.
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Proposta de resolució sobre la recuperació 
per al curs 2012-2013 del nombre de mestres 
del curs 2010-2011 a l’Escola Montmany, de 
Figaró-Montmany, i sobre el projecte d’am-
pliació del centre
Tram. 250-01384/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la reclamació 
de l’ingrés dels imports pendents de liqui-
dar de l’impost sobre grans establiments 
comercials
Tram. 250-01385/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la denominació 
de l’aragonès i el català a l’Aragó i sobre la 
definició d’acords amb el Govern d’Aragó en 
matèria de política lingüística
Tram. 250-01386/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre les directrius 
del Comitè Econòmic i Social Europeu rela-
tives al foment dels objectius socials en la 
contractació pública
Tram. 250-01387/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’obertura de 
les instal·lacions dels musclaires del delta de 
l’Ebre al sector turístic
Tram. 250-01388/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la nul·litat dels 
consells de guerra contra els catalans repre-
saliats per la dictadura franquista
Tram. 250-01390/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de la declaració d’impacte ambiental del 
projecte de les obres de desdoblament de 
l’eix Transversal i sobre l’aplicació de mesu-
res correctores a la zona
Tram. 250-01391/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la línia de molt 
alta tensió entre Sentmenat i Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-01392/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per la transparència en la despesa i 
els resultats en el sistema sanitari
Tram. 250-01393/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’estabilitat la-
boral dels treballadors socials i el manteni-
ment dels programes de reinserció en l’àm-
bit penitenciari durant el 2012
Tram. 250-01394/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a la millora i la recuperació dels espais cre-
mats en l’incendi forestal de l’11 de juny de 
2012 als parcs naturals del Foix i del Garraf
Tram. 250-01395/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la destinació 
dels ingressos de .La Marató. del 2012 o del 
2013 a la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga 
crònica i la sensibilitat química múltiple
Tram. 250-01396/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.
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Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport i el menjador escolars
Tram. 250-01397/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la cessió dels 
programaris informàtics de la xarxa Inicia a 
les entitats que treballen en la promoció de 
l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 250-01398/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
places en la convocatòria d’agents de pro-
tecció de persones i béns a la regió policial 
Ponent
Tram. 250-01399/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un protocol d’actuació en l’àmbit educatiu 
amb relació al trastorn per dèficit d’atenció i 
hiperactivitat
Tram. 250-01400/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de 
l’autopista AP-7 al tram de quatre carrils en-
tre Fornells de la Selva i Vilademuls
Tram. 250-01401/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’escola bressol de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron
Tram. 250-01402/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.
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Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres per a evitar les inundacions al bar-
ranc de Barenys, a Reus
Tram. 250-01403/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 74288).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.07.2012 al 31.07.2012).

Finiment del termini: 03.09.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.07.2012.

Proposta de resolució sobre la destitució 
dels membres de la Corona dels títols no-
biliaris relacionats amb el Principat i sobre 
l’abolició d’aquests títols
Tram. 250-01416/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 72372 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, i 
Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals.

Exposició de motius

El proppassat 9 de juny es compliren 550 anys –el 9 de 
juny del 1462– des de que el Parlament de Catalunya i 
la Generalitat, presidida per Manuel de Montsuar, van 
acordar declarar el rei Joan II d’Aragó enemic públic dels 
catalans, i es va procedir a destituir-lo i foragitar-lo del 
Principat.

En un dia tan assenyalat per a la nació catalana un seguit 
d’entitats insten al Parlament de Catalunya l’adopció d’un 
acte de sobirania i democràcia, promovent una proposi-
ció de llei on s’acordi la destitució i/o revocació del títol 
nobiliari de l’actual Comte de Barcelona, el rei d’Espa-
nya, Joan Carles I, i l’abolició del Comtat de Barcelona 
i d’altres títols nobiliaris catalans que posseeix la casa 
reial espanyola.

La present petició es justifica amb les següents conside-
racions:

L’any 1716, el Decret de Nova Planta imposat per el rei 
d’Espanya a Catalunya, abolí els furs i constitucions 
vinculades al títol nobiliari del Comtat de Barcelona. 

Aquests drets i llibertats, extingides per la força de les 
armes, eren històricament l’expressió de la sobirania del 
poble català. La destrucció de les nostres institucions po-
lítiques per sotmetre Catalunya a la Corona de Castella, 
ha estat l’aportació política més rellevant que els borbons 
han realitzat.

Els títols nobiliaris foren abolits per Llei del Congrés 
dels Diputats durant la Segona República i recuperats 
per Llei del dictador Francisco Franco l’any 1948, pro-
clamant-se ell mateix regent amb la Llei de Successió a la 
Prefectura de l’Estat.

Que la dictadura recuperés la facultat legal de designar 
títols nobiliaris, va permetre que el Cap de la Casa Reial, 
Joan de Borbó, en abdicar a favor del seu fill el rei Joan 
Carles I, conservés el títol de Comte de Barcelona que, a 
la seva mort ha passat a l’actual rei Joan Carles I, sense 
fer cap acte de reconeixement i de submissió al Parla-
ment català.

Sent un fet que els Comtes de Barcelona, Joan de Borbó 
i Joan Carles I, actual rei d’Espanya, no han fet absolu-
tament res en defensa dels drets polítics de Catalunya, 
com a catalans defensors de la llibertat de la nostra nació, 
rebutgem:

– Que l’històric Comtat de Barcelona usurpat el 1714 pels 
que volien destruir la nació catalana, hagi estat ocupat 
per un monarca espanyol que no reconeix el fet nacional 
català i degrada Catalunya amb les seves actituds de re-
presentació pública.

– Que l’actual cap de l’estat que sotmet els catalans sigui 
l’hereu polític d’un sanguinari dictador responsable de la 
mort del president de la Generalitat Lluís Companys i de 
desenes de milers de compatriotes nostres.

– L’actitud de tolerància de la monarquia espanyola en-
vers les successives campanyes de marginació del català 
a les escoles i als mitjans de comunicació, sense ajudar 
a superar cap de les dificultats que té la cultura catalana 
per sobreviure.

– Que l’actual Comte de Barcelona no hagi mai reclamat 
la reunificació i integritat dels territoris de Catalunya, 
amb les comarques del nord del Principat, entre d’altres, 
que avui formant part de l’estat francès. El silenci còm-
plice de la monarquia espanyola envers el destí d’aques-
tes terres és una confirmació del seu desinterès per la sort 
de Catalunya com a poble, perpetuant la seva divisió en-
tre les administracions espanyola i francesa.

– Les seves actuacions privades, dissolutes i gens exem-
plars, que desprestigien els territoris i localitats vinculats 
el nom dels títols que han usurpat.

– Que l’actual rei d’Espanya, desprès de la Sentència del 
Tribunal Constitucional retallant el darrer Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, es presenti com a garant de la sub-
missió de la nació catalana al seu regne amb dominància 
d’una cultura, història i idioma que no són els catalans, 
situació que contradiu el significat històric i polític del tí-
tol nobiliari de Comte de Barcelona, segons hem exposat.

No havent acreditat doncs l’actual monarquia espanyo-
la cap acció en defensa dels drets i llibertats nacionals 
de Catalunya i els catalans, i havent mostrat complicitat 
i traïdora amb els enemics de la nostra terra el Subgrup 
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parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia i el Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya presenten la següent:

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya acorda iniciar, en el marc 
dels mecanismes establerts al Reglament del Parlament 
de Catalunya, les iniciatives legislatives necessàries per 
tal de destituir legalment el rei d’Espanya, Joan Carles I, 
com a Comte de Barcelona; i el seu hereu, Felip de Bor-
bó, dels títols de Príncep de Girona, Duc de Montblanc, 
Comte de Cervera, Senyor de Balaguer, i d’altres que po-
guessin estar relacionats amb el Principat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya acorda iniciar, en el marc 
dels mecanismes establerts al Reglament del Parlament 
de Catalunya, les iniciatives legislatives necessàries per 
tal que es mantingui l’abolició d’aquests títols nobiliaris, 
d’acord amb la llei republicana de 30 de desembre del 
1931, ratificada per Generalitat de Catalunya sota la pre-
sidència de Francesc Macià. I que expressament es validi 
i es posi novament en vigor en territori català, derogant 
la llei dictada pel general Franco amb data 4 de maig de 
1948, sense perjudici de mantenir transitòriament en vi-
gor el Títol II de la Constitució de 1978.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

Alfons López i Tena Anna Simó i Castelló
Representant del SP de SI Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre les declaraci-
ons de Josep Antoni Duran i Lleida amb re-
lació al dret a l’autogovern del País Valencià, 
les Illes Balears i Aragó
Tram. 250-01435/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 73329 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat, Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El president de la part catalana de la Comissió Bilateral Es-
tat– Generalitat, Josep Antoni Duran i Lleida ha realitzat 
unes manifestacions en les que afirmava que tan sols hau-
rien de tenir autonomia Catalunya, el País Basc i Galicia. 
Aquestes declaracions han causat indignació en sectors po-
lítics de territoris amb els que Catalunya té lligams histò-
rics, culturals i lingüístics, com el País Valencià, les Illes 
Balears i l’Aragó. Independentment de que les declaraci-

ons fossin efectuades en tant que diputat de Convergència 
i Unió, el càrrec del senyor Duran i Lleida com a president 
de la Comissió Bilateral compromet també al Govern de la 
Generalitat. I des d’un punt de vista polític, tot i que molts 
grups del Parlament de Catalunya poden compartir la crí-
tica a la política del cafè per a tothom i considerar en crisi 
l’anomenat estat de les autonomies, això no justifica negar 
la capacitat d’autogovern d’aquests territoris, als que sembla 
que el senyor Duran i Lleida reserva la categoria de simples 
territoris descentralitzats de l’Estat espanyol negant els seus 
trets nacionals i el seu dret a decidir.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a. Desautoritzar les declaracions del senyor Josep Antoni 
Duran i Lleida negant la capacitat d’autogovern al País 
Valencià, les Illes Balears i l’Aragó.

b. Demanar disculpes a les institucions i, en especial a la 
societat civil, del País Valencià, les Illes Balears i l’Aragó.

2. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al 
dret a l’autogovern i 

al dret a decidir del País Valencià, les Illes Balears i 
l’Aragó.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat GP ICV-EUiA; Joan Herrera Tor-
res, president del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la investigació 
de les possibles relacions entre membres de 
Plataforma per Catalunya i grups feixistes, 
neonazis, xenòfobs o racistes
Tram. 250-01436/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 73514 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

En els darrers temps s’ha notat a Catalunya un augment 
de les activitats de grups feixistes, nazis, racistes i xenò-
fobs. La Comissió d’Interior del Parlament ha aprovat per 
unanimitat, a proposta del grup d’ICV-EUIA, dues Reso-
lucions, una el 2 de febrer de 2012 instant al Govern «a 
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incrementar les mesures d’investigació i vigilància amb 
relació a possibles activitats delictives dels grups d’extre-
ma dreta, xenòfobs o racistes que actuen a Catalunya» i 
una altra el 12 de juliol de 2012 instant al Govern « a in-
vestigar les activitats i les connexions del Casal Tramun-
tana del barri del Clot-Camp de l’Arpa a Barcelona, amb 
grups feixistes, racistes, xenòfobs i violents, i a instar al 
seu tancament, d’acord amb eles mecanismes legals per-
tinents, si es demostra la seva vinculació a ideologies de 
tipus feixistes i violentes».

El Cos de Mossos d’Esquadra ha procedit en els darrers 
mesos a la detenció de membres d’aquets grups, involu-
crats en les agressions produïdes a la discoteca Stroika 
de Manresa contra assistents a un concert antifeixista i 
contra persones originaries d’altres països durant les ce-
lebracions de la victòria de la selecció espanyola en l’Eu-
ropeu de futbol.

D’aquestes actuacions policials i de les fotografies pu-
blicades pels mitjans de comunicació es desprèn la par-
ticipació de persones vinculades al partit Plataforma per 
Catalunya en aquests fets. Un candidat de Plataforma per 
Catalunya a l’ajuntament de Palafolls, és un dels detinguts 
pel cas Stroika. El regidor de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
per Plataforma per Catalunya, apareix fotografiat al costat 
de banderes de tipus nazi i feixista durant la celebració de 
la victòria de la selecció espanyola, en la que va participar 
sembla que al costat de l’altre regidor de PxC a l’Hospita-
let. D’altra banda, el partit Plataforma per Catalunya ha 
mantingut una actitud ambigua en relació a la condemna 
dels fets de la discoteca Stroika, ja que el seu cap de llista i 
regidor a Manresa, no va secundar la moció de condemna 
aprovada pel Consell Comarcal del Bages, després la va 
ratificar, i després va declarar que «si fos ara no signaria el 
manifest contra les agressions feixistes».

El regidor de PxC a l’Hospitalet és també un dels impul-
sors del Casal Tramuntana, organització de tipus feixista, 
i en activitats d’aquests grups també sembla que hi han 
participat regidors, exregidors o dirigents de Plataforma 
per Catalunya a Cornellà i Santa Coloma de Gramenet.

Tots aquests fets demostren una certa connexió del par-
tit legal Plataforma per Catalunya amb els grups violents 
feixistes, nazis, i racistes, que cal que el Departament 
d’Interior investigui.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Inte-
rior a investigar les connexions entre el partit legal Pla-
taforma per Catalunya i alguns dels seus membres amb 
grups feixistes, nazis, xenòfobs i racistes de caràcter vi-
olent, que han protagonitzat agressions contra persones 
durant els darrers mesos, i a emprendre les accions legals 
necessàries per depurar-ne les responsabilitats que se’n 
puguin derivar com a organització política.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un servei d’autobusos que connecti el 
Vendrell amb Tarragona i amb Barcelona
Tram. 250-01437/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 73638 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El transport públic entre El Vendrell, la ciutat de Tarra-
gona i la capital del país és essencial per garantir la qua-
litat de vida i la competitivitat no només d’aquesta vila 
sinó també de bona part del Baix Penedès.

La connexió ferroviària del Baix Penedès està manca-
da de serveis Regionals i el servei de Rodalies arrossega 
problemes d’incidències i fiabilitat des de fa anys, en es-
pecial des de que, es va prioritzar l’AVE que utilitza una 
minoria en detriment de les Rodalies utilitzades per mi-
lers de persones a diari.

L’altra alternativa de transport públic és el transport en 
autobús, que Transports Públics de Catalunya presta a 
través de la concessionària Monbús, servei que en aquets 
moments es mostra totalment insuficient per garantir la 
connectivitat amb la ciutat de Tarragona i amb la capital 
del país, degut a la durada del recorregut i a la manca de 
servei nocturn.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a. Establir un servei d’autobús directe entre el Vendrell 
i Barcelona amb una freqüència de pas d’un autobús per 
hora entre les 6 i les 20 hores.

b. Establir un servei d’autobús directe entre el Vendrell 
i Tarragona amb una freqüència de pas d’un autobús per 
hora entre les 6 i les 20 hores.

c. Establir un servei d’autobús nocturn directe entre el 
Vendrell i Barcelona amb una freqüència de pas d’un au-
tobús per hora entre la 1 i les 5 hores.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Hortènsia 
Grau Juan, diputada GP ICV-EUiA; Joan Boada Masoli-
ver, diputat del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució de suport a les asso-
ciacions de la Catalunya Nord
Tram. 250-01438/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 73670 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 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 substanciada davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals.

Exposició de motius

El passat 5 de juliol, en una carta adreçada a tres de les 
principals associacions de la Catalunya Nord, APLEC, 
Arrels i Omnium Cultural, el Director de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà informa que: 

«Degut als darrers ajustos de pressupost que s’han realit-
zat tant al Departament de la Presidència, com al conjunt 
de la Generalitat de Catalunya i tot el seu sector públic, 
no hi ha crèdit disponible per destinar a la concessió de 
subvencions sense concurrència de les quals la vostra as-
sociació va ser beneficiaria l’any 2011 i els anys anteriors. 
Per aquest motiu aquest any 2012, no podem comprome-
tre crèdit per aquest concepte.

Lamentem els perjudicis que aquesta situació causi a la 
vostra associació i als vostres compromisos.»

La brevetat de la carta sense cap oferta d’alternativa a 
la negació de subvenció sense concurrència, així com 
la manca de diàleg previ amb les associacions concer-
nides ha provocat la lògica inquietud en tot el teixit as-
sociatiu nord català, caracteritzat, majoritàriament, per 
la seua doble voluntat de servei públic i de servei de 
país, eines imprescindibles en la recuperació cultural i 
lingüística, així com de cohesió social, d’aquestes co-
marques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya 

1. Manifesta la seva solidaritat, el seu reconeixement i el 
seu suport al conjunt del teixit associatiu de la Catalunya 
Nord i la seva inquietud per la sostenibilitat de la tasca 
especialment d’aquelles entitats que veuen tancada una 
porta de finançament públic com també dels que les reta-
llades continuades dels darrers anys han posat en serio-
ses dificultats de funcionament.

2. Insta el Govern de la Generalitat a trobar-se de manera 
immediata amb les entitats nord-catalanes que han rebut 
la missiva sense cap altra explicació per exposar-los una 
alternativa de suport que posi remei al que seria un desis-
timent del govern de la Generalitat de Catalunya envers 

la tasca realitzada des de fa ja molts anys per la normalit-
zació lingüística que ha portat a terme el teixit associatiu 
a la Catalunya Nord.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució de rebuig de la san-
ció imposada per la Delegació del Govern de 
l’Estat a Madrid a un ciutadà català que va 
assistir a la final de la Copa del Rei de futbol
Tram. 250-01439/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 73687 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat, Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

La Delegació del Govern central a Madrid ha imposat a 
un aficionat que va assistir a la final de la Copa del Rei de 
Futbol a l’Estadi Vicente Calderón de Madrid una sanció 
de 3.000 euros per portar una bufanda amb les inscrip-
cions «Units per la Llibertat. Askatasunazeukartuak» i 
«Euskal Herria i Països Catalans».

Segons l’escrit de la Delegació del Govern la multa s’ins-
criu en les recomanacions de la Comissió estatal contra 
la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport.

Davant aquest atac a la llibertat d’expressió que implica 
una sanció econòmica a un ciutadà català, el Parlament 
de Catalunya ha d’expressar la seva més enèrgica repulsa 
a la criminalització d’expressions i conceptes totalment 
legítims, a partir d’una visió totalitària i centralista de 
la realitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a la 
sanció contra un ciutadà català per exhibir una bufanda 
amb expressions totalment legítimes com Euskal Herria 
o Països Catalans aplicada per la Delegació del Govern 
central a Madrid.
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2. El Parlament insta el Govern a: 

a. Realitzar les gestions necessàries amb el Govern de 
l’Estat per acabar amb aquest tipus de sancions que són 
expressió d’un centralisme tronat i d’una visió restrictiva 
de la democràcia

b. Demanar una reunió urgent de la Comissió estatal con-
tra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància 
en l’esport per tal d’aclarir que els fets referits no es po-
den incloure en cap dels supòsits sobre els que ha d’actu-
ar l’esmentada Comissió.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat GP ICV-EUiA; Joan Herrera Tor-
res, president del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució de rebuig d’unes afir-
macions d’un document de la Conferència 
Episcopal Espanyola sobre la ideologia de 
gènere
Tram. 250-01440/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 73688 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració.

Exposició de motius

El passat 4 de juliol la Conferència Episcopal Espanyo-
la va presentar un document amb el títol «La verdad del 
amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la 
ideología de género y la legislación familiar» del qual es 
desprenen afirmacions tan greus com que la ideologia de 
gènere ha suposat la deshumanització de l’ésser humà, la 
devaluació del matrimoni i la desprotecció de la família 
imposant una «cultura de la mort» amb lleis com a la del 
matrimoni igualitari o la de l’avortament que posen de 
manifest que l’actual és una «societat malalta».

La gravetat del que expressa el document que amb afir-
macions com aquestes pot incita a l’odi i que fins i tot po-
drien ser consecutives de delicte.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

1. Rebutjar aquestes afirmacions que inciten a l’odi i 
atempten contra la dignitat de les persones.

2. Demanar a la Conferència Episcopal Espanyola una 
disculpa pública i la retirada del document de la seva 
web.

3. Traslladar a la fiscalia especial per delictes d’odi i dis-
criminació aquest acord i la demanda d’iniciar les acci-
ons oportunes si observa delicte.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la decisió del 
Govern de l’Estat d’aplicar el tipus general 
de l’impost sobre el valor afegit a l’activitat 
cultural
Tram. 250-01441/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 73696 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Consol Prados Martí-
nez, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

En el darrer conjunt de mesures adoptades pel Govern de 
l’Estat s’ha produït un atac a la cultura que posa en perill 
bona part de l’activitat escènica, musical i cinematogràfi-
ca del país, en uns moments enormement delicats fruit de 
la crisi econòmica actual.

La decisió d’aplicar l’IVA general a les entrades de tea-
tres, auditoris i cinemes, provoca un salt de tretze punts 
en aquest impost, és a dir, que passen del 8% al 21%. 
L’increment, si es trasllada al preu final de les entrades, 
provocarà una caiguda de públic indiscutible i és impos-
sible d’assumir per part dels operadors ja molt tocats per 
la crisi econòmica actual.

La iniciativa no té en compte la importància d’aquest sec-
tor, que més enllà del seu paper econòmic, garanteix un 
dret bàsic de la ciutadania, l’accés a la cultura. Sobta, a 
més, la contradicció de la decisió del Govern de l’Estat 
de continuar protegint una part de la producció cultural 
(llibres i premsa) a la qual s’aplica l’IVA reduït del 4% i 
que, en canvi, es passi a l’IVA general del 21% l’accés al 
teatre, la música (disc i música en directe) o el cinema.

Aquesta mesura significa un atac directe a la cultura en 
dues dimensions igualment importants: per una ban-
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da afebleix i probablement condemna a la desaparició 
a molts operadors culturals, disminuint la capacitat de 
producció del sistema cultural català; per una altra em-
pitjora i dificulta la democratització de la cultura, és a 
dir, el dret d’accés als béns i produccions culturals re-
conegut en tot l’ordenament jurídic nacional i interna-
cional. L’augment de l’impost se suma a una reducció 
dràstica dels pressupostos públics, cosa que significa un 
retrocés que fa impossible consolidar la cultura com a 
bé fonamental de la ciutadania i com a sector econòmic 
amb valor.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Mantenir una posició pública inequívoca de rebuig a la 
decisió del Govern espanyol.

2. Instar el Govern de l’Estat a aplicar l’IVA reduït al 
conjunt de l’activitat cultural, atesa la importància estra-
tègica d’aquest sector a l’hora de garantir un dret bàsic 
dels ciutadans: l’accés a la cultura.

3. Elaborar un Pla de Xoc per a la cultura catalana que 
permeti fer front a l’impacte de la crisi econòmica i ga-
ranteixi la sostenibilitat d’un dels pilars bàsics del nostre 
país, avui greument amenaçat.

4. Convocar una taula de negociació amb els grups parla-
mentaris per tal d’analitzar la situació i consensuar actu-
acions conjuntes de la Generalitat, extensibles a la resta 
d’institucions del país.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens Consol Prados Martínez
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la retirada de 
l’Acord de Govern GOV/60/2012, relatiu al 
personal docent no universitari dependent 
de la Generalitat
Tram. 250-01442/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 73715 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat ha aprovat amb data 26 de 
juny, un acord de govern de mesures excepcionals en ma-
tèria de personal docent no universitari dependent de la 
Generalitat de Catalunya, per al període 2012-2015.

Aquest nou acord (GOV/60/2012) modifica les mesures 
anteriors aprovades i establertes en els acords del 10 de 
maig i del 27 de març, del mateix 2012.

L’aplicació d’aquestes noves mesures deixa sense el salari 
del mes de juliol, només aquest curs, a més de 1.700 do-
cents i limita obligatòriament la jornada laboral del per-
sonal substitut a la part lectiva del titular, amb la corres-
ponent reducció salarial i l’eliminació de tasques docents 
com ara la vigilància dels esbarjos o les guàrdies. Aques-
tes mesures empitjoren de forma molt greu el col·lectiu 
més precaritzat de l’ensenyament públic no universitari.

La mesura ha despertat de nou un rebuig total en la co-
munitat educativa, especialment entre els docents, tant 
afectats directament per la mesura, com els afectats indi-
rectament i que hauran de suplir les tasques que ara ja no 
cobriran els substituts.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Retirar l’acord de govern GOV/60/2012 i les mesures 
derivades, tals com la limitació de la jornada laboral del 
personal substitut, la reducció salarial o la eliminació del 
salari del mes de juliol.

2. Obrir un diàleg amb els representants del personal do-
cent i les famílies per a negociar i acordar les mesures 
que han d’afectar el proper curs.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures urgents d’ajut als pagesos de les 
comarques de Lleida afectats per la pedre-
gada del 6 de juliol de 2012
Tram. 250-01443/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 73728 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
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solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat dijous dia 6 de juliol, una forta tempesta afectà 
greument diferents comarques de la zona de la plana de 
Lleida, que va afectar a una gran part de la societat llei-
datana.

Municipis del Segrià, l’Urgell, la Noguera, i, principal-
ment, del Pla d’Urgell, on les extenses plantacions de 
fruiters i cereals van quedar destrossades pel pedrís cai-
gut, el qual va fer malbé, no només la collita de fruita 
d’aquest any, sinó també els arbres, comprometent colli-
tes futures. Igualment moltes empreses de diverses ac-
tivitats van veure les seves instal·lacions malmeses, així 
com vehicles i cases particulars.

Els agricultors i cerealistes veuen ara com tot el seu es-
forç, treball i inversions de tot l’any es veuen fonedissos 
per aquesta calamarsada, sense tenir la més mínima pos-
sibilitat de recuperació.

Hem de ser conscients que en aquests moments, un dels 
motors econòmics més importants de les comarques llei-
datanes és l’agricultura i ramaderia, un sector primari vi-
tal per l’economia de tota Catalunya.

En aquests moments els ajuts de la reconversió varietal 
estan tancats, ja que era un projecte del 2008 fins al 2013 
lligat a la PAC, però també hi ha afectats per la destruc-
ció de la totalitat de la seva plantació que s’havien acollit 
a aquests ajuts en els darrers 3 anys

Ara, el que necessita el sector agrari és l’adopció de me-
sures urgents que assegurin el seu futur.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Obrir de forma extraordinària un període de sol·licitud 
de reconversió varietal i de Plans de millora associats al 
CGE als que es puguin acollir tots els afectats pel pedrís.

2. Obrir de forma extraordinària una línia de crèdits a in-
terès zero, o com a mínim bonificats.

3. Incrementar els ajuts del cost d’implantació de les xar-
xes antipedrís, així com a fer els pagaments dels ajuts 
amb un termini inferior als 6 mesos.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, diputada del GP del PPC; Marisa 
Xandri Pujol, diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de la línia de subvencions anuals per a actu-
acions sobre la xarxa de camins rurals i veï-
nals dels municipis de muntanya
Tram. 250-01444/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 73742 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Marc Sanglas i Alcantarilla, 
diputat, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Fins l’any 2010, la Generalitat de Catalunya convocava 
anualment la línia de subvencions destinades a donar su-
port financer a comarques considerares d’alta muntanya 
(Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Gar-
rotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Ripollès) i als muni-
cipis que tenien aquesta consideració, tot i pertanyents a 
altres comarques del país.

Aquesta línia de subvencions permetia a les comarques i 
municipis beneficiaris fer una actuació continuada en el 
manteniment dels seus camins rurals, cosa que benefici-
ava tan als veïns com a serveis públics que havien d’uti-
litzar aquesta xarxa, entre ells els bombers en les seves 
actuacions. I, per damunt de tot, possibilitava desplegar 
una actuació clarament orientada a promoure l’equilibri 
territorial del nostre país, atenent a aquelles realitats més 
sensibles.

Eliminar aquesta línia de subvencions implica deixar de 
donar suport des del Govern a una línia d’actuació que 
evita l’abandonament del manteniment dels camins veï-
nals en les comarques i municipis afectats; sobretot tenint 
en comte la impossibilitat d’aquests municipis d’atendre 
econòmicament aquesta necessitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a recuperar, per a l’any 2013, la línia de subvencions 
anual dedicada a finançar actuacions sobre la xarxa rural 
i veïnal de camins a les comarques i municipis de mun-
tanya de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

Pere Bosch Cuenca, diputat del GP d’ERC; Marc Sanglas 
i Alcantarilla, diputat del GP d’ERC; Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del GP d’ERC
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Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un conveni de col·laboració amb Abertis 
Autopistas per a finançar les excavacions 
al jaciment paleolític del Pla de Dalt de Do-
meny
Tram. 250-01445/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 73743 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El jaciment paleolític de Domeny (a la comarca del Gi-
ronès) constitueix un dels assentaments més antics d’Eu-
ropa i de Catalunya que, a més a més, es conserva en 
posició primària. Les excavacions que s’ha dut a terme 
en els darrers mesos (finançades per la constructora que 
duu a terme les obres d’ampliació de l’AP7) han permès 
recuperar més de 5 mil peces lítiques amb un estat nota-
ble de conservació. En qualsevol cas, tot i l’excepcionali-
tat d’aquest jaciment, les excavacions s’han aturat, donat 
que l’empresa constructora no ha volgut anar més enllà 
de les obligacions establertes per la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català.

El passat 11 de juliol, la Comissió de Cultura i Llengua 
va aprovar una proposta de resolució en la qual (a tra-
vés de la transacció entre el grup proposant i el que dóna 
suport al Govern) s’instava a «facilitar la intervenció als 
centres de recerca que ho puguin sol·licitar la continua-
ció dels treballs arqueològics del Jaciment Pla de Dalt de 
Domeny» i, al mateix temps, «garantir la difusió dels es-
tudis científics posteriors, les datacions i les dades cien-
tífiques de les troballes que s’han fet durant les obres de 
construcció del nou enllaç de Girona de l’AP7». Això no 
obstant, no s’establia cap via de finançament per a conti-
nuar l’excavació fins que els arqueòlegs la donin per aca-
bada, tal i com resultaria desitjable atesa la importància i 
el potencial del jaciment.

Per aquest motiu i atesa la necessitat que les empreses del 
país reverteixin una part dels seus beneficis en obres de 
caire social i cultural (més tenint en compte aquelles que 
les afecten directament des d’un punt de vista geogrà-
fic), el grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya considera que el Departament de Cultura o el de 
Territori i Sostenibilitat haurien d’iniciar converses amb 
l’empresa Abertis Autopistes (que explota en règim de 
concessió l’autopista AP7) per tal d’intentar concretar un 
conveni de col·laboració que permetés finançar aquestes 
excavacions i la divulgació dels resultats que se’n derivin.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat i, més con-
cretament, els Departaments de Cultura i Llengua i Ter-
ritori i Sostenibilitat a: 

–  Establir converses amb l’empresa concessionària de 
l’autopista AP7 per tal de concretar un conveni de col-
laboració que permeti el finançament de tot el jaciment 
del Pla de Dalt de Domeny i dels estudis científics i di-
vulgatius posteriors que siguin necessaris.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels descomptes per a famílies monoparen-
tals en els preus dels serveis acadèmics a 
les universitats públiques
Tram. 250-01446/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 73745 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Pere Aragonès i Garcia, di-
putat, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent, sobre el manteniment dels descomptes per a fa-
mílies monoparentals, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El 12 de juliol passat, el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya va publicar el Decret 77/2012, del 10 de ju-
liol, 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 2012-2013. En aquest, a 
través del capítol III, s’estableixen diferents supòsits de 
bonificacions i exempcions, com ara les famílies nom-
broses (art. 11), les persones discapacitades (art. 13), les 
víctimes d’actes terroristes (art. 14) o de violència de gè-
nere (art. 15). No hi apareixen, però, les famílies mono-
parentals.

Això no obstant, el 29 de setembre del 2009, la Gene-
ralitat va aprovar un decret pioner en el que es definien 
les diferents tipologies de famílies monoparentals i s’es-
tablien alguns primers descomptes, els quals es van anar 
ampliant a partir d’aleshores. En el cas dels serveis aca-
dèmica, el Decret 365/2011, de 12 de juliol, pel qual es 
fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Cata-
lunya per al curs 2011-2012, establia, a través de l’article 
17, que «els i les estudiants membres de famílies mono-
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parentals de categoria especial a l’inici del curs acadèmic 
tenen dret a l’exempció total dels preus públics fixats per 
aquest Decret. Els i les estudiants membres de famílies 
monoparentals de categoria general a l’inici del curs aca-
dèmic tenen dret a l’exempció del 50 per cent dels preus 
públics fixats per aquest Decret». Aquesta referència, pe-
rò, ha desaparegut per al curs 2012-2013, sense que el 
Govern hagi donat cap tipus d’explicació.

Això no obstant, els indicadors remarquen a bastament 
les dificultats de les famílies monoparentals per fer front 
a la situació econòmica actual i el risc creixent de pobre-
sa per part d’aquest col·lectiu. L’Informe de la Fundació 
Foessa sobre l’impacte del programa d’atenció a la infàn-
cia de l’any 2011 destaca, per exemple, que un de cada 
tres llars en situació de pobresa són famílies monoparen-
tals. En aquest sentit, es fa necessari no només mantenir 
sinó també reforçar les ajudes, exempcions o bonifica-
cions que tenen establertes les diferents administracions 
públiques per aquest col·lectiu, atenent al seu escàs im-
pacte en les finances públiques i, contràriament, la seva 
enorme transcendència per a les famílies monoparentals 
i, en conjunt, els drets de la ciutadania.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a modificar, de forma immediata, el Decret 
77/2012, del 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels 
serveis acadèmics a les universitats públiques de Cata-
lunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 
2012-2013, per tal que siguin incloses les bonificacions a 
les famílies monoparentals.»

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

Pere Bosch Cuenca, diputat del GP d’ERC; Pere Arago-
nès i Garcia, diputat del GP d’ERC; Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
d’una oferta formativa que permeti l’accés 
dels joves en situació de risc social als pro-
grames de qualificació professional inicial i 
d’inserció sociolaboral
Tram. 250-01447/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 73750 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-

tanciada davant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració.

Exposició de motius

Les retallades en l’àmbit de l’educació pot comportar que 
joves i adolescents en situació de risc social, que han aca-
bat la formació obligatòria (ESO) sense aconseguir la ti-
tulació, es quedin sense possibilitats de seguir un itinera-
ri formatiu i d’inserció, si es suprimeixen els Programes 
de qualificació Professional Inicial (PQPI) i els progra-
mes d’Inserció sociolaborals, hores d’ara amenaçats de 
la seva supressió.

Actualment hi ha un 29% de joves amb fracàs escolar, 
i es molt important poder garantir una oferta formativa 
adreçada a aquests joves que no poden seguir un altre 
itinerari formatiu, per raons diverses, entre altres les eco-
nòmiques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a garantir uns recursos pressupostaris suficients per 
mantenir una amplia oferta formativa que permetin l’ac-
cés dels joves amb situació de risc social als programes 
de Qualificació Professional Inicial, a programes d’inser-
ció sociolaborals, a les Unitats d’Escolarització Compar-
tida, als Plans educatius d’entorn entre altres.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució de suport a la tasca 
dels regidors municipals i de rebuig de la re-
forma de l’Administració local proposada pel 
Govern de l’Estat i de l’augment de l’impost 
sobre el valor afegit
Tram. 250-01448/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 73753 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Laia Bonet Rull, portaveu adjunta, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’actual situació de crisi, agreujada especialment en els 
darrers 2 anys, ha obligat les administracions públiques 
a continus ajustaments de la despesa. El repte i el com-
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promís dels ajuntaments catalans en el seu conjunt en tot 
aquest període excepcionalment difícil, ha estat complir 
amb aquests ajustos garantint els serveis públics, els ser-
veis a les persones, l’Estat del Benestar en definitiva.

El món local ha abanderat la defensa dels serveis públics, 
fent que la ciutadania hagi pogut accedir en igualtat de 
condicions a equipaments culturals, socials, educatius, 
esportius i de tot tipus. Això ha ajudat a mantenir la co-
hesió social i la convivència als diferents pobles i ciutats.

Des de la proximitat, des dels municipis, també s’ha 
construït la Catalunya que coneixem, mantenint serveis 
i instal·lacions més enllà de les pròpies competències, 
complint en la immensa majoria dels casos amb els com-
promisos de deute i sense generar dèficit.

La reforma proposada pel Govern espanyol suposa un 
greu retrocés democràtic i un atac a l’autonomia local. 
Amb el traspàs de les competències dels municipis de 
menys de 20.000 habitants a les diputacions i l’elimina-
ció del 30% dels regidors i regidores l’any 2015 la ciuta-
dania veurà com els serveis i el model es privatitza, i com 
els responsables polítics ja no són els seus veïns i veïnes, 
sinó que es troben allunyats en un despatx a la capital de 
la província, sense haver de rendir comptes a les urnes.

Els electes de les diputacions i d’altres administracions 
locals de segon rang com els consells comarcals, no són 
escollits per sufragi directe de la ciutadania, i per tant 
tampoc l’hi han de retre comptes. Traslladar les compe-
tències dels petits municipis a aquestes administracions 
és una equivocació, no només no abaratirà els serveis, si-
nó que allunyarà l’administració de la realitat, debilitant 
el seu valor democràtic, centralitzant els serveis, amb el 
conseqüent desequilibri territorial que això pot implicar. 
De fet, el traspàs de les competències a les diputacions 
fins i tot podria encarir la prestació de serveis, ja que els 
seus gestors no coneixen de primera mà la realitat con-
creta de cada municipi.

El Govern del PP torna a culpar els ens locals com a res-
ponsables de la crisi, tot i ser l’administració pública amb 
menys deute i el percentatge més petit del dèficit de l’Es-
tat. En aquests moments els municipis tenen un nivell 
d’endeutament que supera escassament el 3%, molt per 
sota del nivell estatal o autonòmic, i el passat 2011 varen 
ser l’única administració que va reduir l’endeutament.

Cal posar en valor el treball en xarxa i dels petits muni-
cipis en les millores i arranjaments dels camins, en les 
accions conjuntes de promoció turística. La solució pas-
sa pel treball en xarxa i en la mancomunació d’aquests i 
d’altres serveis com el transport escolar, els residus, les 
beques menjador i la gestió dels espais naturals. Sense 
deixar de significar molts dels altres serveis que donen 
els petits municipis com la neteja viària, la recollida de 
vehicles abandonats, serveis d’orientació laboral i infor-
màtic, l’assistència jurídica, les llars de jubilats, els tèc-
nics esportius, els dinamitzadors econòmics i un llarg et-
cètera.

Tot això sense oblidar que, si bé l’article 149.18 de la CE 
atorga a l’Estat la competència per regular les bases del 
règim jurídic de les administracions públiques, en cap 
cas, l’exercici d’aquesta competència estatal, podrà esta-
blir una regulació exhaustiva o de detall, que buidi les 

competències que l’Estatut reconeix a la Generalitat de 
Catalunya en matèria de règim local català.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Vol posar en valor i expressar públicament el seu re-
coneixement a la tasca dels electes locals dels pobles i 
ciutats de Catalunya, que es dediquen a la millora de la 
qualitat de vida dels seus veïns i veïnes i al progrés dels 
seus municipis.

2. Rebutja rotundament la reforma proposada pel Go-
vern del PP perquè comporta un retrocés de bona part 
dels serveis que presta l’administració local i perquè les 
mesures que es proposen no suposen un estalvi real per 
als municipis.

3. Rebutja l’augment de l’IVA que contribuirà a generar 
nous desajustos econòmics als ajuntaments en els seus 
pressupostos, generant un dèficit no previst.

4. Rebutja que els cossos nacionals de funcionaris pren-
guin decisions que afectin el conjunt de la ciutadania per-
què no són representants escollits per sufragi universal i, 
per tant, no han de donar comptes de les seves actuacions 
ni poden ser avaluades per part de la ciutadania.

5. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern 
espanyol que iniciï un procés de diàleg per arribar al mà-
xim consens social i polític en l’aplicació de les reformes 
i que en cap cas aquestes suposin un retrocés democràtic, 
la recentralització o la pèrdua dels drets socials adquirits 
en les últimes dècades.

6. Insta el Govern de la Generalitat que faci costat als 
municipis, pobles i viles de Catalunya, que van de la mà 
en la defensa del model català territorial i competencial 
que preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens Laia Bonet Rull
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el compromís 
de pagament de les subvencions a les orga-
nitzacions no governamentals per al desen-
volupament
Tram. 250-01449/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 73754 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, Núria Segú Ferré, diputada, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
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tal que sigui substanciada davant la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat.

Exposició de motius

Segons els resultats d’una enquesta interna de la 
FCONGD, la meitat de les ONGD federades tenen 
problemes de liquiditat, i ja han hagut de reduir el seu

pressupost en un 20%. La Generalitat i altres 
administracions tenen un deute amb les ONGD de 
prop de 10 milions d’euros, dels quals, el 80% és un 
deute adquirit per l’Agència Catalana de Cooperació. 
Es tracta de subvencions i convenis aprovats que no 
s’estan pagant en els terminis convinguts, generant

tot un seguit de problemes en cadena no només a 
les ONG catalanes, sinó també a les dels països 
empobrits.

Els impagaments del propi Govern han obligat les 
ONGD a demanar pòlisses de crèdit per poder fer 
front als pagaments dels projectes a altres països. 
En molts casos a més, les ONG sòcies del Sud han 
avançat també els diners o han demanat, a la seva 
vegada, crèdits per avançar-los, confiant en els diners 
que havien d’arribar de Catalunya. Els impagaments 
també estan afectant les relacions de moltes ONG 
amb governs locals amb els que existien compromisos 
de mig i llarg termini, única garantia en cooperació 
per a la consolidació i l’eficàcia de molts projectes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, davant la flagrant situació de 
col·lapse tècnic i econòmic, de les ONGD: 

1. Encomana al Govern de la Generalitat que adquireixi 
el compromís de fer efectives les subvencions, i els de-
més compromisos adquirits amb les ONGD, el més aviat 
possible i, en qualsevol cas, abans del 30 de setembre de 
2012.

2. Que el Govern de la Generalitat es faci càrrec de les 
despeses financeres derivades del retard del pagament de 
les damunt dites subvencions

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures urgents d’ajut als pagesos de les 
comarques de Lleida afectats per la pedre-
gada del 6 de juliol de 2012
Tram. 250-01450/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 73821 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

Exposició de motius

L’episodi de tempestes del passat 5 de juliol, a més de 
molts llamps i fortes ventades, van anar acompanya-
des d’importants pedregades. En alguns observatoris es 
van recollir quantitats superiors als 40-50 litres per me-
tre quadrat. Les comarques de Ponent en van resultar les 
més afectades, amb un tamany de les pedres prou consi-
derable. Això va provocar nombrosos danys a vehicles, 
mobiliari urbà i camps de conreu i d’arbres fruiters.

Les pèrdues en el sector agrari han estat quantioses. Han 
afectat 68.000 has de 5 comarques de la demarcació de 
Lleida (Pla d’Urgell, Urgell, Garrigues, Noguera i Se-
grià) de les quals 25.000 de conreus principalment frui-
ters i panís.

La primera tempesta de pedra va afectar, segons una 
valoració provisional, els municipis de Sarroca de Llei-
da, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Juneda, Mi-
ralcamp, Torregrossa, Fondarella, Bell-lloc d’Urgell, 
Sidamon, Mollerussa, Golmés, Vila-sana, Castellnou 
de Seana, Vilanova de Bellpuig, La Fuliola, Ivars d’Ur-
gell, Castellserà i Tornabous, entre d’altres. Els danys 
provocats suposen una afectació estimada d’entre el 70 
i el 100% de la collita, tot i que hi ha certs municipis 
on l’afectació ha estat més localitzada i, per tant, no ha 
danyat la totalitat de les parcel·les. En altres municipis, 
però, ha estat afectada la totalitat de les parcel·les agrí-
coles.

La segona tempesta va afectar, segons una valoració ini-
cial, els municipis d’Alcarràs, Lleida, Torre-serona, Cor-
bins, Alcoletge, Almenar, Alfarràs i Alguaire. En aquests 
cas el dany provocat ha estat menor i s’estima una pèrdua 
de collita d’entre el 30% i el 50%.

Són nombrosos els ajuntaments que han fet les gestions 
necessàries per fer la petició de declaració de zona ca-
tastròfica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. A actuar davant de les companyies asseguradores per 
tal que la valoració dels danys i la indemnització conse-
qüent sigui d’acord amb la pèrdua real del valor comerci-
al de les produccions agràries assegurades

2. Instar també a reforçar les peticions de declaració de 
zona catastròfica que han presentat els ajuntaments afec-
tats

3. Instar a que s’habiliti una partida extraordinària per fa-
cilitar crèdits amb bonificació d’interessos per ajudar a la 
reposició de l’activitat productiva afectada negativament 
per la incidència de les pedregades.

4. Habilitar mesures de suport per reposar la plantació 
fructícola en el cas d’afectació molt greu per la via d’am-
pliar el Pla de Reconversió Varietal o per la introducció 
d’un Pla de Millora de caràcter extraordinari. Aquestes 
actuacions s’han de fer extensives a les reparacions que 
s’hagin de fer en les instal·lacions agrícoles i ramaderes.

5. Instar al govern de l’Estat a: 

5.1. Articular, horitzontalment per els diferents tipus 
d’afectació, les següents mesures: 

5.1.1. Adequar els mòduls de l’IRPF a la pèrdua de pro-
ducció patida

5.1.2. Incrementar la quantia de les despeses de difícil 
justificació en la estimació directa de la declaració de la 
renda

5.1.3. Permetre la neutralitat fiscal conseqüència dels in-
gressos procedents de les percepcions de les indemnitza-
cions de l’assegurança, mes la collita anterior i la lliber-
tat d’amortització per a poder compensar el mateix fet 
(ingressos 2012 = ingressos collita 2011 + indemnització 
assegurança 2012)

5.2. Compensar les pèrdues de rendes futures ocasiona-
des per l’afectació dels òrgans productius que preveu una 
important disminució de la collita 2013 i 2014.

5.3. Compensar fins el 80 % dels costos de reposició per 
la pèrdua de bens productius (plantacions, granges, instal-
lacions de reg...)

5.4. Establir excepció del pagament de les quotes de la 
Seguretat Social duran 12 mesos, per part dels produc-
tors de les zones afectades

5.5. Reduir l’impost de Bens i Immobles de naturalesa 
rústica per a les explotacions ubicades a les zones afec-
tades

5.6. Articular mesures per a la disminució d’activitat de 
les cooperatives i altres empreses condicionadores, trans-
formadores i comercialitzadores de fruita procedent de 
les zones afectades.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2012

Carmel Mòdol i Bresolí Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la gratuïtat dels trams de l’autopista AP-7 
entre Girona Nord i Girona Sud i entre Vila-
demuls i Fornells de la Selva
Tram. 250-01451/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 73822 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat, Anna Simó i Castelló, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 d’abril, de mesures 
urgents de liberalització i d’increment de la competència 
va aprovar, en el seu article 8è, una revisió dels contrac-
tes de concessió de les autopistes per a rebaixar les tari-
fes de peatge satisfetes pels usuaris en un 7% del seu im-
port i la posterior compensació econòmica a les empreses 
concessionàries.

Aquesta mateixa norma preveia la possibilitat d’aplicar 
rebaixes selectives de les tarifes i és així com, amb el 
posterior Real Decreto 101/2000, es va fixar la gratuïtat 
del tram de l’AP7 entre Girona nord i Girona sud.

El Reial Decret - llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de 
la competitivitat ha vingut a eliminar de manera sorpre-
nent, en les seves disposicions derogatòries, l’article 8è 
del RDL de 1999 i, conseqüentment, l’aprovat en el RD 
de l’any 2000.

L’efecte d’aquesta derogació és que queda sense base la 
compensació a la concessionària que va permetre la gratu-
ïtat de l’AP7 en la seva circumval·lació de la ciutat de Gi-
rona i que això fa preveure que s’elimini aquesta gratuïtat.

El tram de l’AP7 entre Girona nord i Girona sud no és al-
tra cosa que la variant oest de la ciutat, totalment impres-
cindible per a que aquesta conurbació urbana pugui dis-
posar d’una variant que complementi la de Sant Daniel.

La variant de Sant Daniel és una carretera perillosa d’un 
sol carril per banda, fàcilment col·lapsable i que repre-
senta un coll d’ampolla per als vehicles que circulen per 
l’A2. És materialment impossible deixar aquesta urbana 
amb aquesta única variant.

Aquest darrer criteri és el que va motivar en el seu mo-
ment que l’autopista podia actuar com a vial de circumval-
lació en el seu tram actual i en el futur quan estiguin 
oberts els nous accessos entre Vilademuls i Fornells de la 
Selva. Conseqüentment l’Estat mai s’ha plantejat el desdo-
blament de la variant de Sant Daniel i ha optat per no fer 
inversions i mantenir l’autopista com a variant de Girona.



30 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 364

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 65

Per tant, en cap cas, pot considerar-se que la gratuïtat del 
tram és una compensació a unes bonificacions de peat-
ges, sinó a un territori que no disposa d’una autovia que 
actuï com a variant per a poder-hi circular amb una mí-
nima decència.

Tanmateix, sorprèn que l’Estat vulgui justificar la dero-
gació de la compensació establerta en el RDL 6/1999 di-
ent que les circumstàncies impositives avui han variat i 
que no es justifica la permanència d’aquelles.

Si mirem l’exposició de motius de la norma de 1999, 
quan aquesta parla de la reducció de les tarifes abonades 
pels usuaris de les autopistes de peatge, se’ns diu que es 
«pretén aconseguir la disminució de la càrrega econòmi-
ca dels ciutadans per la utilització de les infraestructures 
i recolzar la competitivitat i la creació d’ocupació mitjan-
çant la rebaixa del preu dels transports de mercaderies». 
No cal dir que a dia d’avui, amb la crisi econòmica que 
estem vivint, és més justificat que mai que un govern opti 
per «recolzar la competitivitat i la creació d’ocupació».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat: 

1. A el manteniment de la gratuïtat del tram d’autopista 
AP7 entre Girona nord i Girona sud, el qual actua com a 
vial de circumval·lació de l’àrea urbana de Girona a tots 
els efectes.

2. A reclamar el manteniment de la previsió, continguda 
en el RD 101/2000, de la gratuïtat en el tram entre Vi-
lademuls i Fornells de la Selva quan estiguin executats 
aquests nous accessos entre l’AP7 i l’A2.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

Carme Capdevila i Palau, diputada del GP d’ERC; Marc 
Sanglas i Alcantarilla, diputat del GP d’ERC; Anna Simó 
i Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la recol·locació 
laboral dels professionals de l’educació 
afectats pel tancament d’escoles i sobre la 
llibertat d’elecció de centre dels alumnes
Tram. 250-01452/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 73867 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Amorós i 
March, diputat, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Menéndez Pidal és una escola concertada d’una 
línia amb ensenyaments d’Infantil, Primària i Secundà-
ria Obligatòria.

El dia 12 de juny, la direcció va convocar als treballadors 
del centre per anunciar el tancament de l’escola, escola 
referent al barri de - Sant Genís dels Agudells i amb gai-
rebé 50 anys d’història. En aquesta reunió es comunica 
que l’empresa plantejarà un ERO d’extinció que afecta-
rà a tota la plantilla, uns 50 treballadors, i, dies després, 
s’inicien també els tràmits de presentació de concurs de 
creditors. Aquesta situació econòmica era absolutament 
desconeguda pels treballadors fins aquell moment. I a 
més es comunica també el tancament definitiu de l’acti-
vitat educativa.

El tancament de l’escola ha deixat al carrer uns 240 
alumnes, les famílies dels quals han hagut de buscar a 
corre-cuita i fora de termini un nou centre per als seus 
fills i filles per poder continuar els seus estudis. El De-
partament d’Ensenyament davant d’aquesta problemàtica 
només s’ha implicat en la recol·locació dels alumnes.

En els centres privats sostinguts amb fons públics l’ad-
ministració hauria de mantenir una major fiscalització i 
control no només de l’activitat acadèmica i pedagògica 
sinó també sobre la seva activitat tant econòmica i com 
administrativa ja que el seu bon funcionament es garan-
tia de la continuïtat del centre i de la prestació del servei 
públic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Vetllar a través del departament d’Ensenyament i del 
Consorci d’Educació de Barcelona per a que els alum-
nes puguin ser escolaritzats segons les seves preferènci-
es d’acord amb les seves preferències dels corresponents 
fulls de preinscripció.

2. Exercir a través del Departament d’Ensenyament de 
mediador en el conflicte cercant una sortida a l’escola i, 
en cas que això no sigui possible, implicar-se en la recol-
locació laboral del professorat en entendre que es trac-
te de professionals del servei d’educació d’interès públic 
aprofitant el capital humà i professional amb anys d’ex-
periència.

3. Impulsar un pla d’estabilitat laboral pel sector de l’es-
cola concertada amb la participació de tots els sector im-
plicats que afavoreixi la recol·locació dels professionals 
que perdin la feina pel tancament de les seves escoles

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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Proposta de resolució sobre l’edat dels re-
presentants dels agents socials del món em-
presarial en els òrgans de consulta i partici-
pació de la Generalitat
Tram. 250-01453/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 73868 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Amorós i 
March, diputat, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

D’uns mesos ençà, associacions de joves empresaris i 
emprenedors de Catalunya, han suscitat un profund de-
bat en relació a la poca presència de joves empresaris en 
els òrgans de govern de les patronals i en conseqüència 
també en determinats organismes que depenen de la Ge-
neralitat, especialment el de consulta i participació, i que 
es nodreixen d’aquestes institucions.

En aquesta mateixa línia la Federació d’Associacions de 
Joves Empresaris i Emprenedors de Catalunya (FAJE-
EC) va presentar recentment un estudi què posa de ma-
nifest que el col·lectiu de joves que ara compten entre 30 
i 45 anys, probablement la generació més preparada que 
disposa el país, té molt poca representació en les insti-
tucions econòmiques i empresarials, amb una participa-
ció per sota de la mitjana que aquest sector representa en 
la corba poblacional de Catalunya. L’estudi conclou que 
la mitjana d’edat dels membres dels esmentats òrgans de 
govern és de 60,3 anys; i que menys d’un 3% d’aquests 
membres tenen menys de 40 anys i, en canvi, el 27% en 
tenen més de 65.

S’observa, doncs, una notable infrarepresentació de la 
generació que va dels 30 als 45 anys en els òrgans de go-
vern de les institucions empresarials de la societat civil i 
manifesta, a més, que un 67% (dues terceres parts) de les 
persones adherides a la campanya #arajovesempresaris 
contesten afirmativament a la pregunta sobre si s’impli-
carien en alguna institució de la societat civil de l’àmbit 
econòmic o empresarial.

Es fa imprescindible comptar amb la responsabilitat de 
tota una generació de joves en la millora de la nostra so-
cietat, per tal de fer-la més competitiva i garantir-ne així 
la seva pervivència i no es pot deixar de banda, com po-
sa de manifesta l’estudi, el ferm compromís que suposa 
voler participar en construir el futur i implicar-se en les 
institucions econòmiques i empresarials per tal de sumar 
forces i treballar amb les generacions precedents per tal 
de dissenyar el model econòmic futur del país.

Fruit d’aquesta preocupació i del resultat de l’estudi #ara-
jovesempresaris ha impulsat un debat entre l’opinió pú-

blica amb la voluntat de difondre aquesta situació a tots 
el àmbits de la societat i, en concret, al col·lectiu de joves 
empresaris.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya a 

1. Realitzar un estudi sobre l’edat dels representants dels 
agents socials del mon empresarial en els òrgans de con-
sulta i participació dels diferents departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya.

2. Avaluar possibles mecanismes per fer possible de do-
nar entrada en aquests òrgans representats d’aquests 
agents socials inclosos en la franja d’edat d’entre 30 i 45 
anys.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2012

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les línies de transport escolar per 
als alumnes d’educació obligatòria del Ber-
guedà i sobre la modificació dels criteris que 
regulen la gratuïtat d’aquest transport
Tram. 250-01454/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 73914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

El Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei esco-
lar de transport per als alumnes d’educació obligatòria 
que s’han de desplaçar fora del seu municipi de residèn-
cia i preveu, en la seva disposició addicional primera, que 
«quan les necessitats d’escolarització en un determinat 
municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les consigna-
cions pressupostàries existents, es podrà facilitar el ser-
vei escolar de transport a l’alumnat d’educació obligatò-
ria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix 
municipi però distants del seu lloc de residència». L’esta-
bliment dels criteris, per tant, més enllà de l’obligatorie-
tat legal, ha respost clarament a una determinada realitat 
territorial. La modificació d’aquests criteris no es pot en-
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tendre sense continuar considerant aquesta característi-
ca, sempre amb la finalitat de cercar l’equitat i la cohesió 
social, i tenint en compte que es tracta d’una regulació en 
matèria d’educació, un pilar bàsic per a la nostra societat 
actual i del futur.

El Berguedà és una comarca amb una realitat territorial 
complexa ja que que compta amb moltes colònies indus-
trials i molts nuclis de població distants entre sí i sovint 
alguns d’aquests nuclis pertanyen a un mateix municipi. 
Totes o la gran majoria de les colònies industrials i molts 
d’aquests nuclis de població especialment els de munta-
nya, tenien escola i aquestes s’han anat tancant amb la 
promesa de fer-se càrrec del transport escolar fins a l’es-
cola més propera. L’últim cas de tancament d’una escola 
fou la de Saldes l’any 2011. Així doncs, degut a les ca-
racterístiques orogràfiques del Berguedà i també de les 
seves particularitats històriques fan que avui dia el tanca-
ment d’una escola impliqui sovint la pèrdua d’habitants 
d’aquella població amb totes les conseqüències que això 
comporta.

La comarca del Berguedà no disposa de transport públic 
que pugui assumir aquest transport escolar, ni en quanti-
tat ni en horaris. És per això que actualment al Berguedà 
hi ha adjudicades 7 línies de transport no obligatori amb 
un total de 118 alumnes dels municipis d’Avià, Casser-
res, Gironella, Cercs, Puig-reig, Bagà i Olvan, que en fan 
ús. El cost de manteniment d’aquestes línies té un import 
de 136.000 euros anuals. Aquesta quantitat total fa im-
possible que les famílies es facin càrrec de l’import total 
de la despesa que aquest transport suposa si finalment la 
Diputació de Barcelona suprimeix les ajudes per aquest 
concepte de cara al curs 2012-2013 i a més a més, el De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
no concreta quina serà la seva aportació per aquest con-
cepte, ni si n’hi haurà. Aquesta és una situació que pot 
perjudicar als alumnes de les poblacions anteriorment 
mencionades i que pot arribar a posar en risc la seva es-
colarització privant-los dels mitjans necessaris perquè 
puguin assistir a l’escola.

D’aquesta manera al Berguedà es donaria una situa-
ció de contradicció o de incompatibilitat entre l’obli-
gació d’escolaritzar els alumnes i el Decret 161/1996, 
on s’ha de facilitar el servei escolar de transport als 
alumnes que s’hagin de desplaçar a centres docents 
del mateix municipi però distants del seu lloc de re-
sidència. Per posar dos exemples podem citar el cas 
dels alumnes residents a Sant Corneli han de despla-
çar-se fins a Cercs (municipi) on tenen el centre esco-
lar a 8 quilòmetres de distància. L’altre exemple són 
els alumnes residents a la colònia tèxtil de l’Ametlla 
de Merola han de recórrer 9 quilòmetres per anar al 
centre docent de Puig-Reig.

Així doncs, si a banda de la realitat territorial del Ber-
guedà ja de per sí molt complicada hi sumem la manca de 
transport públic suficient que pugui assumir aquest trans-
port escolar, fa que moltes famílies visquin una situació 
de discriminació respecte la resta de famílies catalanes 
alhora que els fa molt difícil conciliar la vida laboral i 
familiar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a mantenir en l’addenda econòmica del Depar-
tament amb el Consell Comarcal del Berguedà l’import 
de 136.000 euros per al manteniment de les set línies de 
transport escolar no obligatori existents a la comarca, tal 
i com es va aprovar en el Ple del Consell Comarcal del 
Berguedà del dia 30 de maig de 2012.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a modificar el Decret pel qual es regula el ser-
vei escolar per tal de facilitar el desplaçament de l’alum-
nat en educació obligatòria, i del document «Criteris 
que s’han seguit per a l’establiment de la proposta de fi-
nançament dels serveis de transport i menjador escolar 
per al curs 2011-2012», de manera que el criteri per po-
der acollir-se al servei de transport gratuït per part de 
l’alumnat no només sigui el fixat pel mapa escolar, ba-
sat en la necessitat d’escolaritzar-se en un centre de fora 
del seu municipi de residència, sinó que també, en co-
marques similars al Berguedà, es contempli la distància 
existent entre el domicili i el centre escolar (encara que 
ambdós estiguin en el mateix municipi) essent el nivell 
d’ingressos de la unitat familiar el factor determinant per 
a la gratuïtat del transport escolar no obligatori.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2012

Joan Puigcercós i Boixassa Anna Simó i Castelló
President del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la senyalització 
de la connexió i l’accés a la carretera C-15 
en direcció Manresa i Vilafranca del Pene-
dès a la sortida 13 de l’autopista C-32
Tram. 250-01455/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 73938 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt, Mª Dolors Montserrat i Culleré, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’autopista C-32 direcció Tarragona, coneguda com a Pau 
Casals, a la seva sortida número 13 cap al municipi de Cu-
belles (Garraf) actualment hi ha dues retolacions que indi-
quen les connexions disponibles des de la sortida.

Una retolació que indica «Lleida-Tarragona» per l’AP-7 i 
una altra que senyala «Vilanova-Barcelona» per la C-32, 
però tot i que fa uns mesos s’ha posat en marxa la nova 
C-15 encara no s’ha senyalitzat degudament.
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Des de la citada sortida de l’autopista és possible connec-
tar amb la C-15 direcció Manresa-Vilafranca del Pene-
dès, per la qual cosa convindria afegir una nova senyalit-
zació per informar al usuaris de la via de la possibilitat 
de connectar amb aquest nou desdoblament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a instal·lar els panells informatius o els senyals in-
dicador per senyalitzar a la sortida 13 de l’Autopista Pau 
Casals la connexió i accés a la carretera C-15 direcció 
Manresa-Vilafranca del Penedès.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del GP del PPC; 
Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC

3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 3/2012, del 6 de juliol, de mesures ur-
gents per a la reforma del mercat laboral
Tram. 212-00006/09

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, juntament amb 13 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
74051).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2012.

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

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració del Parlament de Catalunya so-
bre els incendis de l’Alt Empordà
Tram. 401-00037/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 38, 25.07.2012, DSPC-P 66

El Parlament de Catalunya expressa la seva màxima 
consternació per tots els esdeveniments succeïts amb re-
lació als incendis que encara cremen a la comarca de l’Alt 
Empordà, per la pèrdua irreparable de vides humanes, i 
vol fer arribar el condol a les famílies de les víctimes, de-
saparegudes en circumstàncies molt dures. Així mateix,  
desitja que tots els ferits tinguin una recuperació comple-
ta i ràpida.

El Parlament de Catalunya manifesta la seva solidaritat 
amb tots els habitants de l’Alt Empordà pel gran impacte 
social, econòmic i  emocional  que hauran d’afrontar, i 
lamenta profundament la desaparició de propietats i béns 
materials, a més de l’extensíssim patrimoni natural i les 
activitats econòmiques que han estat directament afec-
tats.

El Parlament de Catalunya subratlla una vegada més el 
valor i el sacrifici de tots els servidors públics, dels vo-
luntaris i de tots els qui a títol individual han col·laborat 
en les tasques d’extinció, i agraeix la feina de tots els re-
presentants institucionals que han coordinat l’acció con-
tra el foc i la informació als ciutadans en aquestes cir-
cumstàncies.

Finalment, el Parlament de Catalunya vol expressar el 
seu compromís amb la recuperació del territori i amb la 
necessitat d’emprendre les accions necessàries  per a mi-
tigar els efectes immediats sobre la vida de les persones, 
el patrimoni natural i el teixit productiu de l’Alt Empor-
dà, i també les mesures, a més llarg termini, orientades a 
la restauració dels espais naturals destruïts.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2012
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/09

Substitució de diputats
Reg. 73721 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa de la Diputació Permanent

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 40.4 del Reglament del Parlament, us comunica que 
la diputada Elena Ribera i Garijo substituirà a la diputa-
da Marta Llorens i Garcia en la Diputació Permanent del 
Parlament.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 407-00002/09

Designació de la presidència
Reg. 73828 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, i l’acord de la Junta de Portaveus 
del dia 10 de juliol, proposa com a President de la Comis-
sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses, 
el Vicepresident primer del Parlament, l’I. Sr. Lluís Co-
rominas i Díaz.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Adscripció de diputats del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans
Reg. 73727 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portaveu del subgrup parlamentari 
Ciutadans (C’s), d’acord amb allò establert al Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la composició de la Comissió d’Investigació so-
bre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el 
Sector Públic Sanitari i les Empreses (CIGAS), amb N. 
Tram. 408-00013/09, designa com a membre del Sub-
grup Parlamentari Ciutadans al Sr. Jordi Cañas Pérez 

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

Albert Rivera Díaz
Portaveu de C’s

Adscripció de diputats del Subgrup parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència
Reg. 73735 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 58 del Reglament 
del Parlament, comunica que el diputat Uriel Bertran ha 
estat designat membre de la Comissió d’Investigació so-
bre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el 
Sector Públic Sanitari i les Empreses.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 73781 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 58 del Reglament del Parlament, comunica que els 
membres designats per la Comissió d’Investigació sobre 
la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sec-
tor Públic Sanitari i les Empreses, són: 

– I. Sra. Assumpció Laïlla i Jou

– I. Sra. Annabel Marcos i Vilar

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 73818 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 58 del 
Reglament del Parlament, comunica que han estat de-
signats membres de la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector 
Públic Sanitari i les Empreses els següents diputats: 

– Jordi Terrades i Santacreu 

– Francesc Xavier Sabaté Ibarz

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 73832 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 58 del Re-
glament del Parlament, comunica que el diputat Josep 
Vendrell i Gardeñas, i la diputada Mercè Civit Illa han 
estat designats membres de la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el 
Sector Públic Sanitari i les Empreses.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 73837 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 58 del Reglament del Parlament, comu-
nica que els membres designats per la Comissió d’Inves-
tigació sobre la gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions 
entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses són: 

– Sra. Eva García i Rodríguez (com a substituta la Sra. 
Sonia Esplugues González)

– Sr. Santi Rodríguez i Serra (com a substituta la Sra. So-
nia Egea Perez).

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Constitució i ratificació del president

Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector 
Públic Sanitari i les Empreses

El dia 24 de juliol de 2012, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb els articles 40.1 i 58.2 
del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 10 de juliol de 2012, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Lluís M. Corominas i Díaz

M. Assumpció Laïlla i Jou

Annabel Marcos i Vilar

Grup Parlamentari Socialista

Xavier Sabaté i Ibarz

Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Eva Garcia i Rodríguez

Santi Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa

Mercè Civit Illa

Josep Vendrell Gardeñes

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Pere Bosch Cuenca

Carme Capdevila i Palau

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Jordi Cañas Pérez 

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència

Uriel Bertran Arrué

El Grup parlamentari de Convergència i Unió, al qual ha 
correspost la presidència de la Comissió, de conformitat 
amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament del 10 de juliol de 2012, ha designat president 
el diputat Lluís M. Corominas i Díaz, el qual ha estat ra-
tificat per la Comissió.

La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat ex-
clusivament pel president, que presideix i ordena els tre-
balls de la Comissió. Així mateix, la lletrada que ha d’as-
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sistir la Comissió ha de fer les funcions de secretària, als 
efectes d’aixecar l’acta de les sessions i d’expedir, amb el 
vistiplau del president, les certificacions.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2012

La lletrada de la Comissió El president de la Comissió
Anna Casas i Gregorio Lluís M. Corominas i Díaz

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 422/
IX, sobre l’elaboració d’un pla de treball 
d’avaluació i planificació de la Unitat de Mit-
jans Aeris dels Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00405/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 74321 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 26.07.2012

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament,

Sol·licito: 

L’ampliació en set dies de la pròrroga acordada per a la 
presentació de l’informe de compliment de la Resolució 
422/IX (número de tramitació 290-00405/09) sobre l’ela-
boració d’un pla de treball d’avaluació i planificació de la 
Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 24 de juliol de 2012

Felip Puig i Godes

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller del Departament d’Interior (reg. 
74321).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
07.09.2012, a les 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, sessió del 26.07.2012.

Control del compliment de la Resolució 470/
IX, sobre els pagaments en concepte d’as-
sistència jurídica gratuïta i sobre les mesu-
res per a evitar l’ús impropi d’aquest dret
Tram. 290-00450/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 73593 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00450/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 470/IX, 
sobre els pagaments en concepte d’assistència jurídi-
ca gratuïta i sobre les mesures per a evitar l’ús impropi 
d’aquest dret.

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 470/IX, sobre els pagaments 
en concepte d’assistència jurídica gratuïta i sobre les me-
sures per a evitar l’ús impropi d’aquest dret (núm. tram. 
290-00450/09), us informo del següent: 

En relació amb l’apartat a) de la Resolució 470/IX del 
Parlament de Catalunya, que insta el Govern a efectu-
ar els pagaments endarrerits en concepte d’assistència i 
defensa jurídica gratuïta i garantir en els propers mesos 
un pagament puntual per aquest concepte, d’acord amb el 
conveni subscrit amb els col·legis d’advocats de Catalu-
nya, us informo del següent: 

En referència als pagaments en concepte d’assistència ju-
rídica gratuïta, us faig avinent l’estat dels pagaments, la 
regularització de l’exercici de l’any 2011 i la tramitació 
de l’any 2012 pel que fa als col·lectius d’advocats i de pro-
curadors.

A. Consideracions prèvies

En relació amb els pagaments que el Departament de 
Justícia efectua als consells de col·legis professionals en 
compensació per les actuacions dutes a terme per advo-
cats i procuradors, aquests es caracteritzen per dos ele-
ments: són pagaments fets a la bestreta i es prioritza la 
puntualitat en els pagaments.

• Pagaments a la bestreta

D’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret 
252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions 
d’assistència jurídica gratuïta, de regulació del procedi-
ment per al reconeixement del dret d’assistència jurídica 
gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professio-
nals dels advocats i procuradors, el Departament de Jus-
tícia lliurarà trimestralment com a bestreta als respectius 
consells de col·legis la subvenció per les actuacions pro-
fessionals que s’estableixen en aquest Decret i, en cas que 
els imports lliurats com a bestreta per un trimestre no si-
guin suficients, es tramitarà el lliurament de la regularit-
zació dels imports corresponents.

El Departament de Justícia efectua des de l’any 2006, per 
Acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i 
el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
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(en endavant CICAC) per a l’establiment del marc d’ac-
tuació en matèria de torn d’ofici de 22 de febrer de 2006, 
lliuraments de les bestretes trimestrals de les subvenci-
ons per les actuacions del torn d’ofici mitjançant abona-
ments mensuals.

Les quantitats lliurades com a bestretes mensuals es re-
alitzen a compte, sense la justificació corresponent del 
mes al qual van destinades, i es procura que oscil·lin en-
tre el 90 i el 95 % del cost total que es justifica posteri-
orment.

Pel que fa als advocats, els pagaments de les bestretes es 
realitza directament al CICAC i aquest transfereix als ca-
torze col·legis d’advocats la part que els correspon d’acord 
amb el nombre previsible d’actuacions realitzades.

L’article 25.2 del Decret 252/1996 estableix que els advo-
cats i procuradors hauran de presentar al seu col·legi pro-
fessional la documentació acreditativa de l’actuació dins 
el mes següent a la seva realització, als efectes del seu 
pagament. L’article 31 del mateix Decret determina que, 
per poder efectuar els lliuraments de les bestretes, és ne-
cessari que el CICAC justifiqui davant el Departament 
de Justícia l’aplicació de la subvenció durant el trimestre 
immediatament anterior.

• Puntualitat en els pagaments

La metodologia de pagament exposada es diferencia de 
la de la majoria de comunitats autònomes de l’Estat es-
panyol, que paguen sempre contra justificació i, gene-
ralment, amb un important retard en comparació amb 
els terminis de pagament de la Generalitat de Catalu-
nya.

Durant l’any 2011 el Departament de Justícia va ha-
ver d’afrontar el pagament de les actuacions corres-
ponents als mesos de novembre i desembre de l’any 
2010 (pendents de l’anterior legislatura) per imports 
d’11.335.202,46 euros per a advocats i 1.522.253,66 eu-
ros per a procuradors, pagaments que es van fer en data 
25 de gener de 2011.

A més del pagament de les quantitats pendents esmen-
tades, cal tenir en compte que, fins a l’aprovació de la 
Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2011, publicada al DOGC en data 29 de juliol de 2011, 
el context de pròrroga pressupostària i de contenció de 
la despesa pública obligava a tramitar les bestretes cor-
responents a la compensació de les actuacions professio-
nals d’advocats i procuradors efectuades en el marc de la 
prestació d’assistència jurídica gratuïta d’acord amb els 
criteris i limitacions establertes en el Decret 109/2011, 
d’11 de gener, pel qual s’establien els criteris d’aplicació 
de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per al 2010 mentre no fossin vigents els de 2011, 
limitacions que van comportar un lleuger retard en la tra-
mitació i pagament de les bestretes corresponents a les 
actuacions de 2011.

B. Pagaments a advocats

1. Estat dels pagaments

Tot i les limitacions indicades, a data 8 de març de 2012 
el Departament de Justícia ja havia efectuat el pagament 
de totes les bestretes corresponents a les actuacions du-

tes a terme i justificades pels advocats durant l’any 2011, 
així com de les despeses de gestió col·legial de l’esmentat 
exercici. Les dates dels pagaments i els imports pagats 
durant l’exercici 2011 són els següents: 

Concepte
Data de 

pagament Import

Bestreta gener 2011 07/04/11 4.600.000,00

Bestreta febrer 2011 05/05/11 4.600.000,00

Bestreta març 2011 24/05/11 4.600.000,00

Bestreta abril 2011 14/07/11 4.600.000,00

Bestreta maig 2011 08/09/11 4.600.000,00

Regularització paga-
ments advocats 2010 08/09/11 622.742,32

Bestreta juny 2011 06/10/11 4.600.000,00

Bestreta juliol 2011 08/11/11 4.600.000,00

Bestreta agost 2011 25/11/11 4.600.000,00

Bestreta setembre 2011 07/12/11 4.600.000,00

Despeses de gestió col-
legial (50 %) 07/12/11 1.100.513,49

Bestreta octubre 2011 12/01/12 5.131.430,35

Bestreta novembre 2011 09/02/12 5.131.430,35

Bestreta desembre 2011 08/03/12 3.111.576,84

Despeses de gestió  
col·legial (50 %) 08/03/12 1.100.513,49

Total pagat actuacions 
i gestió 2011 57.598.206,84

Com es pot observar en les dades exposades, des de 
l’aprovació de la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2011 i, per tant, de la supressió de les 
limitacions de despesa establertes pel Decret 109/2011, 
d’11 de gener, el Departament de Justícia ha pogut aug-
mentar la freqüència de les bestretes efectuant un o dos 
pagaments mensuals, fet que ha permès reduir significa-
tivament el termini de pagament.

2. Regularització exercici 2011

Cal destacar que l’import de les bestretes efectuades en 
compensació de les actuacions dels advocats en el marc 
de l’assistència jurídica gratuïta durant l’any 2011 supo-
sen, segons les dades de les actuacions justificades pels 
advocats i trameses pel CICAC al Departament de Justí-
cia, un 97,52 % del cost total del servei de l’any 2011, que 
ascendeix a 58.367.220,45 euros.

Atès que, dels 57.598.206,84 euros indicats en l’import 
total del quadre de pagaments exposat, 622.742,32 eu-
ros es van destinar a la regularització de la diferència 
entre les bestretes efectuades i les actuacions professio-
nals acreditades per a l’exercici 2010, l’import total de 
les bestretes efectuades pel Departament de Justícia des-
tinades a la subvenció de les despeses de gestió col·legial 
i a la compensació de les actuacions professionals dutes 
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a terme durant l’any 2011 ha estat de 56.975.464,52 eu-
ros. A més, cal tenir en compte que els interessos meri-
tats i les devolucions d’imports percebuts amb càrrec al 
pressupost públic efectuades pels advocats i advocades 
d’acord amb les obligacions de devolució establertes en 
la Llei d’assistència jurídica gratuïta, han suposat un total 
de 185.236,99 euros. Per tot el que s’ha exposat, l’import 
a regularitzar de l’exercici 2011, resultant de la diferència 
entre el cost del servei d’assistència jurídica gratuïta i els 
imports de les bestretes efectuades i dels interessos i de-
volucions, és el següent: 

Regularització exercici 2011

Despesa actuacions i gestió 2011 58.367.220,45

Import bestretes efectuades 56.975.464,52

Interessos i devolucions advocats 185.236,99

Import a regularitzar 1.206.518,94

3. Pagaments tramitats pel Departament de Justícia per 
al 2012

Pel que fa a l’any 2012, és voluntat del Departament de 
Justícia mantenir i, si és possible, millorar la periodicitat 
en els pagaments de les bestretes, com ho demostra el fet 
que ja s’ha efectuat el pagament al CICAC de les bestre-
tes de compensació corresponents a les actuacions dutes 
a terme durant els mesos de gener, febrer i març. Les da-
tes i imports d’aquests pagaments han estat els següents: 

Concepte Data de pagament Import

Bestreta gener 2012 10/04/12 4.350.000,00

Bestreta febrer 2012 08/05/12 4.350.000,00

Bestreta març 2012 07/06/12 4.350.000,00

Així mateix, el Departament de Justícia ja ha tramitat els 
expedients de bestreta corresponents als mesos d’abril i 
maig de 2012 per un import de 4.350.000,00 euros ca-
dascun.

D’altra banda, un cop revisades les justificacions de les 
assistències i actuacions del quart trimestre de 2011 pre-
sentades pel CICAC al Departament de Justícia en da-
ta 16 de gener de 2012, s’ha tramitat l’expedient de re-
gularització de les compensacions de les assistències 
i actuacions d’advocats en el marc de l’assistència jurí-
dica gratuïta de l’any 2011, per l’import abans indicat 
d’1.206.518,94 euros.

C. Pagaments a procuradors

1. Estat dels pagaments

Pel que fa als procuradors, a data 8 de març de 2012 el 
Departament de Justícia ja havia efectuat el pagament de 
totes les bestretes corresponents a les actuacions dutes a 
terme i justificades pels procuradors durant l’any 2011, 
així com dels tres primers trimestres de les despeses de 
gestió col·legial de l’esmentat exercici. Les dates dels pa-

gaments i els imports pagats durant l’exercici 2011 són 
els següents: 

Concepte
Data de  

pagament Import

Bestreta gener 2011 07/04/11 425,000,00

Bestreta febrer 2011 05/05/11 425,000,00

Bestreta març 2011 24/05/11 425,000,00

Bestreta abril 2011 14/07/11 425,000,00

Bestreta maig 2011 08/09/11 425,000,00

Bestreta juny 2011 06/10/11 425,000,00

Bestreta juliol 2011 08/11/11 425.000,00

Bestreta agost 2011 25/11/11 425.000,00

Bestreta setembre 2011 07/12/11 425.000,00

Despeses de gestió  
col·legial 1r trimestre 07/12/11 103.383,00

Bestreta octubre 2011 12/01/12 492.376,54

Bestreta novembre 2011 09/02/12 492.376,53

Bestreta desembre 2011 08/03/12 384.111,76

Despeses de gestió col-
legial 2n trimestre 08/03/12 104.604,00

Despeses de gestió col-
legial 3r trimestre 08/03/12 82.797,00

Total pagat durant l’any 
2011 i gener 2012 5.484.648,83

2. Regularització exercici 2011

L’import de les bestretes efectuades en compensació de 
les actuacions dels procuradors en el marc de l’assis-
tència jurídica gratuïta durant l’any 2011 suposen, se-
gons les dades de les actuacions justificades pels pro-
curadors i trameses pel Consell dels Il·lustres Col·legis 
de Procuradors dels Tribunals de Catalunya (en enda-
vant CICPTC) al Departament de Justícia, un 96,23 % 
del cost total del servei de l’any 2011, que ascendeix a 
5.699.235,84 euros.

A més dels 5.484.648,83 euros indicats en l’import total 
del quadre de pagaments exposat, cal tenir en compte 
que els interessos meritats i les devolucions d’imports 
percebuts amb càrrec al pressupost públic efectuades 
pels procuradors dels tribunals d’acord amb les obliga-
cions de devolució establertes en la Llei d’assistència 
jurídica gratuïta, han suposat un total de 10.812,98 eu-
ros, als quals s’ha de sumar l’import de 40.940,88 euros 
corresponent a l’excedent a favor del Departament de 
Justícia procedent del resultat final de la subvenció de 
l’exercici 2010 i que es va aplicar al pagament de les ac-
tuacions del primer trimestre de 2011 dels procuradors 
en el marc de l’assistència jurídica gratuïta. Per tant, 
l’import a regularitzar de l’exercici 2011, resultant de la 
diferència entre el cost del servei d’assistència jurídica 
gratuïta i els imports de les bestretes efectuades, dels 
interessos i devolucions i de l’excedent de l’any 2010, 
és el següent: 
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Regularització exercici 2011

Despesa actuacions i gestió 2011 5.699.235,84

Import bestretes efectuades i pa-
gaments despeses de gestió 5.484.648,83

Interessos i devolucions de procu-
radors 10.812,98

Excedent de l’any 201040.940,88

Import pendent de regularitzar 162.833,15

Cal tenir en compte que de l’import pendent de regula-
ritzar indicat, 94.992,00 euros corresponen a les despe-
ses de gestió col·legial del quart trimestre de l’any 2011, 
i únicament resta l’import de 67.841,15 euros per a la re-
gularització de les actuacions justificades per part dels 
professionals d’ofici.

La tramitació de les despeses de gestió col·legial de pro-
curadors es fa per períodes trimestrals atès que, tal com 
estableix el pacte cinquè de l’Acord de col·laboració entre 
el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col-
legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya per a 
l’establiment del marc d’actuació en matèria de prestació 
d’assistència jurídica gratuïta per al 2011, el Departament 
compensa aquestes despeses amb l’import de 3 euros per 
designació emesa pels col·legis de procuradors, indepen-
dentment del nombre d’actuacions que hagi comportat 
cada designació. El Departament ha de fer el lliurament 
de fons amb periodicitat trimestral, d’acord amb les cer-
tificacions de designacions efectuades trameses pel Con-
sell, que, en el cas de les despeses de gestió del quart 
trimestre de 2011 foren trameses al Departament de Jus-
tícia en data 3 de febrer de 2012.

Conceptes a regularitzar

Actuacions procuradors 2011 67.841,15

Despeses gestió 4t trimestre 94.992,00

Import pendent de regularitzar 162.833,15

3. Pagaments tramitats pel Departament de Justícia per 
al 2012

Pel que fa a l’any 2012, és voluntat del Departament de 
Justícia mantenir i, si és possible, millorar la periodici-
tat en els pagaments de les bestretes, com ho demostra 
el fet que ja s’ha efectuat el pagament al CICPTC de les 
bestretes de compensació corresponents a les actuacions 
dutes a terme durant els mesos de gener, febrer i març i el 
pagament de les despeses de gestió col·legial del quart tri-
mestre de 2011. Les dates i imports d’aquests pagaments 
han estat els següents: 

Concepte Data de pagament Import

Bestreta gener 2012 10/04/12 400.000,00

Despeses gestió col·le-
gial 4t trimestre 2011

10/04/12 94.992,00

Bestreta febrer 2012 08/05/12 400.000,00

Bestreta març 2012 07/06/12 400.000,00

Així mateix, el Departament de Justícia ja ha tramitat els 
expedients de bestreta corresponents als mesos d’abril i 
maig de 2012 per un import de 400.000,00 euros cadas-
cun.

D’altra banda, un cop revisades les justificacions de les 
actuacions del quart trimestre de 2011 presentades pel 
CICPTC al Departament de Justícia en data 3 de febrer 
de 2012, s’ha tramitat l’expedient de regularització de les 
compensacions de les actuacions de procuradors en el 
marc de l’assistència jurídica gratuïta de l’any 2011, per 
l’import abans indicat de 67.841,15 euros.

En relació amb l’apartat b) de la Resolució 470/IX del 
Parlament de Catalunya, que insta el Govern a adoptar 
les mesures pertinents per evitar l’ús impropi del dret 
d’assistència jurídica gratuïta, fent així possible la raci-
onalització de la despesa i evitar endarreriments en el 
pagament dels serveis del torn d’ofici, us informo que el 
Departament de Justícia ha dut a terme durant els dar-
rers anys diverses actuacions amb la finalitat d’evitar l’ús 
abusiu de la justícia gratuïta i, en conseqüència, racio-
nalitzar la despesa. Atès que algunes d’aquestes mesures 
requereixen la col·laboració i el treball conjunt del De-
partament amb els col·legis professionals, han estat es-
tudiades i consensuades en el marc del Grup de treball 
d’assistència jurídica gratuïta, format per representants 
del Departament i dels consells de col·legis professionals.

Entre les mesures concretes adoptades, cal destacar-ne: 

Unificació del circuit de tramitació d’expedients penals

Tots els col·legis d’advocats han unificat el circuit de tra-
mitació dels expedients penals amb la finalitat de po-
der limitar, tot i l’elevat volum d’expedients, la conces-
sió del dret únicament a aquelles persones que reuneixen 
els requisits legalment exigits, sobretot en els supòsits 
d’aquells delictes en què s’ha detectat uns índexs més ele-
vats d’abús, com són els delictes contra la seguretat del 
trànsit i imputats de violència sobre la dona.

Informació sobre la viabilitat de la pretensió

A instància del Departament de Justícia, els col·legis d’ad-
vocats estan incidint en la necessitat que el personal dels 
serveis d’orientació jurídica informin i adverteixin sobre 
la inviabilitat de la pretensió que plantegen a les persones 
ciutadanes que reben l’assessorament, evitant així que es 
presentin sol·licituds d’assistència jurídica gratuïta per a 
pretensions que són insostenibles. Així mateix, els con-
venis signats amb els 14 col·legis d’advocats per al fun-
cionament d’un servei d’orientació jurídica als ciutadans 
per al 2011 estableixen que aquest servei ha d’informar... 
de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o al-
tres sistemes alternatius de resolució de conflictes per tal 
d’evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de 
la pretensió...

Definició dels criteris de decisió de les comissions d’as-
sistència jurídica gratuïta

El Departament de Justícia ha dut a terme una tasca de 
definició i unificació dels criteris de decisió de les co-
missions d’assistència jurídica gratuïta (en endavant 
CAJG) per tal determinar i objectivar els supòsits de con-
cessió i denegació del dret d’acord amb l’estricta aplica-
ció dels paràmetres establerts en els articles 3 i 4 de la 
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Llei 1/1996, de 10 de juny, d’assistència jurídica gratuïta 
(en endavant LAJG), sens perjudici de la valoració in-
dividualitzada dels supòsits en els quals la persona sol-
licitant acrediti circumstàncies excepcionals (article 5 de 
la LAJG). Aquests criteris de decisió es comuniquen al 
personal dels col·legis per al seu coneixement i seguiment 
a l’hora d’emetre els dictàmens provisionals.

Formació del personal dels col·legis

Amb la finalitat de garantir que les designacions provi-
sionals de professionals d’ofici efectuades pels col·legis 
d’advocats es limitin únicament als supòsits en què la 
persona sol·licitant acrediti la manca de recursos i in-
gressos d’acord amb l’establert legalment, s’ha iniciat, en 
coordinació amb el CICAC, una tasca de formació del 
personal dels col·legis encarregat de fer la primera qua-
lificació de la documentació aportada per la persona sol-
licitant i elaborar el dictamen provisional.

Impuls de la integració dels col·legis d’advocats en l’apli-
cació AJG

S’ha accelerat la integració dels col·legis d’advocats en 
l’aplicació informàtica AJG del Departament de Justícia 
per a la tramitació i gestió dels expedients de justícia gra-
tuïta, fet que permetrà una millor identificació de les per-
sones sol·licitants que fan un ús abusiu d’aquest dret i un 
millor intercanvi d’informació entre el Departament de 
Justícia i els col·legis professionals de les decisions adop-
tades respecte a aquestes persones.

Així, fins al dia d’avui, s’han integrat en l’aplicació infor-
màtica esmentada tots els col·legis d’advocats pertanyents 
a l’àmbit territorial de les comissions d’assistència jurídi-
ca gratuïta de Barcelona, Tarragona i Lleida, mentre que 
la finalització del procés d’integració dels col·legis que 
pertanyen a la Comissió de les Terres de l’Ebre està pre-
vista per al mes de juliol d’enguany i la de la Comissió de 
Girona, abans que acabi l’any.

Barcelona,17 de juliol de 2012

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 
471/IX, sobre la cobertura de les baixes de 
la plantilla del Registre Civil de Cornellà de 
Llobregat amb personal de reforç
Tram. 290-00451/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 73594 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00451/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 471/IX, 
sobre la cobertura de les baixes de la plantilla del Regis-
tre Civil de Cornellà de Llobregat amb personal de re-
forç.

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 471/IX, sobre la cobertura de 
les baixes de la plantilla del Registre Civil de Cornellà 
de Llobregat amb personal de reforç (núm. tram. 290-
00451/09), us informo del següent: 

En relació amb la Resolució 471/IX del Parlament de Ca-
talunya, que insta el Departament de Justícia a cobrir les 
baixes de personal que es produeixin al Registre Civil de 
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), quan detecti que 
tenen una incidència reiterada en el funcionament, nome-
nant temporalment personal de reforç, sempre que això 
no contravingui les limitacions en la contractació de per-
sonal acordades pel Govern, us informo que el Jutjat de 
Primera Instància núm. 1 de Cornellà de Llobregat amb 
funcions de Registre Civil té una plantilla de dos auxilis 
judicials (que presten els seus serveis al servei comú), sis 
tramitadors processals i administratius i quatre gestors 
processals i administratius. Actualment aquesta plantilla 
està totalment coberta. A més, aquest jutjat té autoritza-
da i assignada una mesura de reforç d’un tramitador, que 
presta els seus serveis des del dia 8 de novembre de 2011 
fins al 30 de juny de 2012, mesura que ja està prevista re-
novar fins al 31 de desembre de 2012.

Convé destacar que, davant la situació de contenció de la 
despesa i les limitacions pressupostàries dels anys 2011 
i 2012, el Departament de Justícia ja va establir uns cri-
teris de priorització pel que fa a les peticions de subs-
titucions d’incidències del personal al servei de l’Admi-
nistració de justícia. En la relació d’aquests criteris es va 
prioritzar, de manera excepcional, la cobertura d’inci-
dències del personal dels jutjats amb funcions de Regis-
tre Civil per tal que les incidències que es puguin produir 
afectin en la menor mesura possible el bon funcionament 
d’aquest servei.

Barcelona, 17 de juliol de 2012

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 499/
IX, sobre la no-utilització en les campanyes 
de la Generalitat d’elements estereotipats 
que reprodueixin els rols atribuïts en funció 
del sexe
Tram. 290-00478/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 73873 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00478/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució  499/IX, 
sobre la no-utilització en les campanyes de la Generalitat 
d’elements estereotipats que reprodueixin els rols atribu-
ïts en funció del sexe.
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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  499/IX (núm. tram. 290-
00478/09),  us informo que pel que fa a la no-utilització 
en les campanyes de la Generalitat d’elements estereo-
tipats que reprodueixen rols de gènere que fomenten la 
desigualtat, s’ha elaborat i fet difusió a tots els caps de 
premsa i comunicació dels diferents departaments del 
material EINES amb la voluntat de millorar la perspecti-
va de gènere a les notícies i campanyes que s’emeten des 
del Govern.

Barcelona, 20 de juliol de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família  

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 49/IX, 
sobre les mesures previstes en els pressu-
postos de la Generalitat per al 2012 per a fo-
mentar la recuperació econòmica
Tram. 390-00049/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 73751 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00049/09

Sobre: Control compliment de la Moció 49/IX, sobre les 
mesures previstes en els pressupostos de la Generalitat 
per al 2012 per a fomentar la recuperació econòmica

Comissió Competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 49/IX, sobre les mesures previstes en els 
pressupostos de la Generalitat per al 2012 per a fomentar 
la recuperació econòmica (núm. de tram. 390-00049/09), 
us informo del següent: 

En el Consell de Política Fiscal i Financera de les co-
munitats autònomes tingut el 17 de gener de 2012, es va 
plantejar la qüestió de la revisió de les dades macroeco-
nòmiques per al 2012. En aquella sessió el Ministeri va 
informar d’una primera revisió de la previsió de creixe-
ment, amb caràcter negatiu, tota vegada que el Govern de 
l’Estat es remetia a les dades que havia de fer públiques 
la Comissió Europea al mes de febrer, per posteriorment 
elaborar els pressupostos generals de l’estat. El Govern 
de l’Estat ha anunciat la presentació dels pressupostos 
generals de l’Estat per aquest any per al dia 30 de març 
de 2012.

Pel que fa al pressupost de la Generalitat per al 2012, 
aquest va ser presentat al Parlament de Catalunya el 20 

de desembre de 1211, i ha estat aprovat en el ple del 15 de 
febrer de 2012.

El pressupost de la Generalitat de 2012 preveu que el nou 
Govern de l’Estat pot modificar les previsions macroeco-
nòmiques i com a conseqüència la previsió d’ingressos 
a transferir a la Generalitat en concepte de bestretes del 
model de finançament. Per aquest motiu, el pressupost 
2012 preveu una elevada dotació del fons de contingèn-
cia, de 250 milions d’euros, per cobrir aquesta possible 
incidència.

En relació amb el punt c) de la Moció, el secretari d’Uni-
versitats i Recerca ha donat trasllat d’aquest punt a la se-
cretària d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i In-
novació del Ministeri d’Economia i Competitivitat amb 
data 13 de febrer d’enguany, per al seu coneixement i als 
efectes que se’n puguin derivar.

Pel que fa a la política d’avals i microcrèdits, l’acció fi-
nancera del grup ICF pretén ser un agent catalitzador de 
la reactivació econòmica catalana, a través del finança-
ment d’aquelles empreses que més ocupació poden crear: 
les petites i mitjanes empreses catalanes. Aquesta tipolo-
gia d’empreses concentra, el 2010, el 78% de l’ocupació 
total en tot l’estat espanyol, esdevenint, doncs, la princi-
pal palanca de la recuperació econòmica. En aquest sen-
tit, els segments als que vol dedicar l’Institut i el seu grup 
la seva atenció i recursos són: 

a) Autònoms i microempreses amb una facturació anual 
fins a 2 MEUR

b) Petites i mitjanes empreses amb una facturació anual 
entre 2 i 50 MEUR

c) Empreses amb una facturació superior a 50 MEUR en 
funció del projecte.

D’altra banda i des de fa dos anys, s’ha incorporat com a 
element de valoració i seguiment el criteri de la distribu-
ció territorial de l’acció financera de l’Institut en funció 
de l’aportació comarcal al PIB català, dedicant especial 
atenció a aquelles comarques amb un pes específic més 
baix en relació amb el conjunt del país. L’acció financera 
de l’ICF es distribueix proporcionalment en major quan-
tia en aquelles comarques amb una menor aportació al 
PIB.

català. En aquest sentit, i des del 2011, la incorporació de 
la Divisió de Finançament Agroalimentari encara apor-
tarà una major capil·laritat de l’esforç financer de l’Insti-
tut en estar dedicat íntegrament a incrementar la com-
petitivitat d’aquest sector emplaçat en el medi rural del 
nostre país.

Cal destacar també que totes i cadascuna de les línies de 
finançament dissenyades per als propers anys s’orienten 
en consonància amb el punt d) de la Moció: ocupabilitat i 
redistribució territorial.

Barcelona, 2 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Moció 78/IX, 
sobre les mesures contra la violència mas-
clista i les polítiques d’igualtat
Tram. 390-00078/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 73637 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00078/09

Sobre: Control compliment de la Moció 78/IX, sobre 
les mesures contra la violència masclista i les polítiques 
d’igualtat

Comissió Competent: Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 78/IX, sobre les mesures contra la vio-
lència masclista i les polítiques d’igualtat (núm. de tram. 
390-00078/09), us informo que el passat dia 26 de juny 
es va trametre als portaveus dels grups parlamentaris 
de la Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament 
de Catalunya, còpia de l’informe Primeres conclusions 
del gabinet d’anàlisi dels casos d’homicidi per violència 
masclista (que us trametem adjunt).

Pel que fa a la Xarxa d’atenció i recuperació integral per 
a les dones en situacions de violència masclista, poden 
trobar informació sobre les noves mesures de lluita con-
tra la violència masclista a la compareixença de la pre-
sidenta de l’Institut Català de les Dones del passat dia 
27 de juny de 2012. Entre d’altres, la nova campanya de 
difusió de la línia 900. 900.120 o l’entrada en funciona-
ment que ja hem anunciat d’un nou Servei d’Intervenció 
Especialitzada a la ciutat de Lleida, igualment com dos 
nous Serveis Tècnics de Punt de Trobada a Mataró i a 
Badalona.

El document de propostes per a la lluita contra la pobresa 
i per a la inclusió social a Catalunya, aprovat el passat 12 
de desembre preveu accions i mesures d’atenció específi-
ca a col·lectius en situació o risc d’exclusió.

Pel que fa a les bones pràctiques en l’àmbit empresarial, 
la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en 
el Treball promou la implantació de mesures d’igualtat 
a les empreses mitjançant l’oferta de serveis d’assesso-
rament, informació i formació. També s’han dut a terme 
jornades de sensibilització en matèria d’igualtat i qualitat 
en el treball.

D’altra banda, s’ofereix assessorament específic per tal 
que les empreses puguin elaborar el seu propi protocol 
contra l’assetjament sexual o per raó de sexe.

Barcelona, 18 de juliol de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Control del compliment de la Moció 79/IX, 
sobre la seguretat al món rural
Tram. 390-00079/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 73736 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la Moció 79/IX (número de tramitació 
390-00079/09) sobre la seguretat al món rural.

Barcelona, 18 de juliol de 2012

Felip Puig i Godes

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller del Departament d’Interior (reg. 
73736).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
05.10.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.07.2012.

Control del compliment de la Moció 80/IX, 
sobre el garantiment dels drets lingüístics 
dels consumidors catalans
Tram. 390-00080/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 73629 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00080/09

Sobre: Control compliment de la Moció 80/IX, sobre el 
garantiment dels drets lingüístics dels consumidors ca-
talans

Comissió competent: Cultura i Llengua

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 80/IX, sobre el garantiment dels drets 
lingüístics dels consumidors catalans (núm. de tram. 
390-00080/09), us informo del següent: 

1.a) Amb relació a aquest tema, cal fer referència a la 
Moció 16/IX, del Parlament de Catalunya, sobre la co-
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ordinació i l’impuls de la política lingüística, que entre 
altres coses insta el Govern a impulsar un pla de desple-
gament i control del compliment de les obligacions re-
latives als drets lingüístics dels consumidors previstes 
al Codi de Consum. En compliment d’aquesta moció, 
l’Agència Catalana del Consum i la Direcció General de 
Política Lingüística han dissenyat un pla d’acció. D’acord 
amb aquest pla, s’ha contactat amb tots els representants 
dels sectors afectats per la normativa esmentada, amb els 
quals s’han signat un acords per tal d’adoptar uns com-
promisos per la llengua catalana en què es fixin detalla-
dament com i en quins terminis es duran a terme en cada 
sector les accions derivades de les noves obligacions re-
ferides als drets lingüístics de les persones consumido-
res, com a conseqüència de l’entrada en vigor del Codi de 
Consum de Catalunya. L’objectiu és que aquests compro-
misos permetin que en el termini més breu possible les 
empreses incorporin la nostra llengua en la identificació, 
manuals i instruccions d’ús dels productes que comerci-
alitzen a Catalunya.

1.b) En aquests moments el termini mitjà de resposta als 
denunciants de presumptes vulneracions dels seus drets 
lingüístics està al voltant dels tres mesos. Aquesta co-
municació suposa l’inici del corresponent expedient per 
part de l’Agència Catalana del Consum, amb la qual cosa 
s’estaria donant compliment a aquest punt de la Moció. 
És clar que aquest termini és excessiu, la qual cosa es 
deu sobretot a la recent posada en marxa del nou sistema 
d’informació de consum, que ha comportat un alentiment 
temporal, i per tant una acumulació de la documentació 
per tramitar.

1.c) Aquest informe anual es presentarà a finals d’any.

1.d) Respecte a la informació adreçada als consumidors, 
l’ACC va actualitzar en el seu moment el tema de con-
sum referit als drets lingüístics que es pot consultar a la 
web www.consum.cat, incorporant les novetats del Codi 
de consum en aquest àmbit, alhora que també n’ha fet 
difusió en les sessions informatives i cursos de forma-
ció que ha organitzat. En relació amb els empresaris, en 
el context dels contactes establerts amb tots els sectors 
afectats s’han anat recordant, tant per carta i correu elec-
trònic com a les reunions amb els responsables dels di-
versos sectors, aquestes noves obligacions. També s’han 
comentat en reunions mantingudes amb les grans orga-
nitzacions de comerciants, com ara la Confederació de 
Comerç de Catalunya o PIMEC Comerç.

Barcelona, 9 de juliol de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 81/IX, 
sobre la política energètica
Tram. 390-00081/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 73630 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00081/09

Sobre: Control compliment de la Moció 81/IX, sobre la 
política energètica

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 81/IX, sobre la política energètica (núm. 
de tram. 390-00081/09), us informo del següent: 

a) L’esborrany de Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de 
Catalunya i el seu informe de sostenibilitat ambiental 
(ISA) han estat sotmesos a informació pública del 26 
d’abril de 2012 fins al 19 de juny de 2012, ambdós inclo-
sos; tal i com es va publicar al DOGC número 6.115 de 
25 d’abril de 2012.

b) El proppassat dijous 17 de maig de 2012 a les 16: 00 h 
va tenir lloc la sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les funcions i els objectius de l’Institut Català 
d’Energia i les actuacions que executa per a aplicar el Pla 
d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments 
de la Generalitat 2011-2014.

c) Des del Govern de la Generalitat s’aposta decidida-
ment pel desenvolupament de l’energia eòlica marina i 
pel projecte Zèfir en concret, amb l’objectiu de que el tei-
xit empresarial d’aquest nou sector es trobi a curt i mit-
jà termini en òptimes condicions per a competir a nivell 
mundial en el previsible desenvolupament de l’enorme 
potencial que té l’energia eòlica marina. L’IREC va sol-
licitar el mes de setembre de 2011 l’autorització adminis-
trativa del Projecte Zefir Test Station. En aquest sentit, 
s’estan portant a terme les actuacions necessàries perquè, 
d’acord amb la normativa vigent, es tramiti amb èxit el 
projecte i es superin les barreres per a la seva execució.

d) El nivell de qualitat del subministrament elèctric a Ca-
talunya (TIEPI) presenta una millora permanent des de 
l’any 2001 fins a l’any 2009, any en què va tenir lloc les 
fortes ventades del cicló Klauss i especialment l’any 2010 
el valor va ser molt elevat causat principalment per la for-
ta nevada que va patir Catalunya el 8 de març de 2010 
que va suposar 4h de TIEPI d’un total de 5,28h.

La Llei 18/2008 de garantia i qualitat del subministra-
ment elèctric, vigent des de l’any 2009 va establir unes 
condicions de garantia i qualitat del subministrament 
complementaries a la normativa estatal que permetran 
una millora progressiva de la qualitat del subministra-
ment als anys següents.

Els principals requeriments introduïts per la Llei són els 
següents: 



30 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 364

4.53.03. INFORMACIó 79

S’ha limitat el temps per restablir el subministrament in-
terromput per causes pròpies de la xarxa de mitja i baixa 
tensió.

L’obligatorietat de presentar Plans d’inversió anuals i plu-
rianuals per a la seva aprovació pel Departament compe-
tent en energia.

L’actualització permanent dels Plans d’actuació davant 
incidències.

L’establiment de criteris de disseny per tal d’assegurar 
que els clients ens zones urbanes puguin ser alimentats 
des de dues subestacions.

L’elaboració per les empreses titulars d’instal·lacions de 
transport i distribució de plans de manteniment preven-
tiu per garantir la regularitat i continuïtat del subminis-
trament.

L’establiment d’un programa d’inspeccions periòdiques 
que han de complir les instal·lacions de transport i dis-
tribució.

L’aplicació de la Llei ha comportat que el govern hagi 
augmentat el control diari, mensual i anual de la continu-
ïtat de servei. El conjunt de mesures de control i l’execu-
ció dels plans d’inversió inversió de les empreses distri-
buïdores, ha comportat que l’any 2011 el valor dels temps 
d’interrupció s’hagi reduït a 59 minuts.

Barcelona, 9 de juliol de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 87/IX, 
sobre la realització d’una campanya infor-
mativa sobre la balança fiscal entre Catalu-
nya i l’Estat espanyol i el pacte fiscal en la 
línia del concert econòmic
Tram. 390-00087/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 73833 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 24.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00087/09

Sobre: Control compliment de la Moció 87/IX, sobre la 
realització d’una campanya informativa sobre la balança 
fiscal entre Catalunya i l’Estat espanyol i el pacte fiscal 
en la línia del concert econòmic

Comissió Competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 87/IX, sobre la realització d’una cam-
panya informativa sobre la balança fiscal entre Catalunya 
i l’Estat espanyol i el pacte fiscal en la línia del concert 
econòmic (núm. de tram. 390-00087/09), us informo del 
següent: 

El passat 12 de març vaig fer una presentació pública dels 
resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector 
públic central per al període 2006-2009. En aquesta pre-
sentació es va lliurar un document explicatiu i un resum 
de les dades principals.

Posteriorment, el document explicatiu s’ha editat en la 
col·lecció Monografies del Departament d’Economia i 
Coneixement i està disponible en la pàgina web següent: 

ht tp: //www20.gencat.cat /por tal /site/economia /
menuitem.6135b456613b7f9af813ae92b0c0e1a0/?vgnex
toid=71876e6b77649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCR
D&vgnextchannel=71876e6b77649210VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Per tal d’aconseguir una major difusió, s’ha preparat una 
edició d’aquesta publicació en castellà i en anglès, tam-
bé disponibles a la mateixa pàgina web del Departament 
d’Economia i Coneixement.

Finalment, el passat dia 11 de juliol vaig comparèixer 
a petició pròpia a la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, per tal d’informar de la metodologia empra-
da a l’actualització de la balança fiscal de Catalunya amb 
l’Administració Central, d’acord amb la Moció 4/IX del 
Parlament de Catalunya, per al període 2006 a 2009.

Barcelona, 17 de juliol de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la repercussió del projecte Eurovegas en 
l’àmbit de la seva actuació
Tram. 354-00249/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 73336).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
20.07.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’entrada d’un magistrat i de membres 
del Cos de la Policia Nacional a la seu cen-
tral del Cos de Mossos d’Esquadra el 16 de 
juliol de 2012
Tram. 354-00250/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 73615).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
20.07.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre 
l’escorcoll de la seu central dels Mossos d’Es-
quadra ordenat pel jutge Joaquín Aguirre
Tram. 354-00251/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 73673).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
20.07.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre l’actuació del 
Govern davant les retallades anunciades pel 
Govern de l’Estat
Tram. 354-00252/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Collboni Cuadrado, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 73698).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 26.07.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb el 
conseller de Benestar Social i Família sobre 
l’actuació del Govern davant les retallades 
anunciades pel Govern de l’Estat
Tram. 354-00254/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Eva Granados Galiano, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 73700).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, sessió del 19.07.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les detencions del 18 de juliol de 2012 a 
Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 354-00255/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 73723).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
20.07.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el tràfic de da-
des que presumptament es feia a l’oficina 
del Servei d’Ocupació de Catalunya de Ba-
dalona (Barcelonès)
Tram. 354-00256/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Oriol Amorós i March, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 73737).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 26.07.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les detencions practicades a Sabadell el 
29 de març de 2012
Tram. 354-00257/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joaquim Llena i Cortina, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 73819).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
20.07.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’entrada de funcionaris del Cos Na-
cional de Policia a la seu central dels Mos-
sos d’Esquadra per ordre del jutge titular del 
Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona
Tram. 354-00258/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joaquim Llena i Cortina, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 73834).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
20.07.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els incendis de l’Alt Empordà
Tram. 354-00260/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 74606).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
26.07.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre els incendis de l’Alt Empordà
Tram. 354-00261/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 74606).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
26.07.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre els incendis de l’Alt Empordà i les 
mesures de suport a les persones i a les cor-
poracions locals afectades
Tram. 354-00262/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 74732).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
26.07.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre els incendis de l’Alt Empordà i les 
mesures de suport a les persones i a les cor-
poracions locals afectades
Tram. 354-00263/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 74732).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
26.07.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb la vicepresidenta del Go-
vern sobre els incendis de l’Alt Empordà i les 
mesures de suport a les persones i a les cor-
poracions locals afectades
Tram. 354-00264/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 74732).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
26.07.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Clavaguera Vilà, director general d’Execució 
Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, 
davant la Comissió de Justícia perquè infor-
mi sobre el tancament dels centres educa-
tius de menors Montilivi, de Girona, i Til·lers, 
de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 356-00701/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 69283).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 06.07.2012.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Joventut i del director general de 
l’Agència Catalana de la Joventut davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informin sobre les actuacions i els progra-
mes de l’Agència Catalana de la Joventut
Tram. 356-00750/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brus-
ca, del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Co-
to Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Rivera 
Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 70998).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut, sessió del 23.07.2012.

Sol·licitud de compareixença del president 
de l’Associació per a les Nacions Unides 
davant la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea perquè expliqui les activitats 
d’aquesta associació i la celebració del cin-
quantè aniversari de la seva creació
Tram. 356-00764/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Mireia Canals i Botines, del Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 72522).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 26.07.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió 
d’Interior perquè valori el compliment de les 
resolucions de la Comissió d’Investigació so-
bre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00767/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 73064).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 20.07.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de CATAC 
davant la Comissió d’Interior perquè valori el 
compliment de les resolucions de la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00768/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 73093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 20.07.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de Comis-
sions Obreres davant la Comissió d’Interior 
perquè valori el compliment de les resoluci-
ons de la Comissió d’Investigació sobre l’In-
cendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00769/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 73094).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 20.07.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Bombers de Co-
missions Obreres davant la Comissió d’Inte-
rior perquè exposi el seu punt de vista sobre 
el compliment de la Resolució del Parlament 
per la qual s’aprova el Dictamen de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Fores-
tal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00773/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73337).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 20.07.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la secció de bombers de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió 
d’Interior perquè exposi el seu punt de vis-
ta sobre el compliment de la Resolució del 
Parlament per la qual s’aprova el Dictamen 
de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00774/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73337).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 20.07.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la secció de bombers de la Can-
didatura Autònoma de Treballadors i Tre-
balladores de l’Administració de Catalunya 
davant la Comissió d’Interior perquè expo-
si el seu punt de vista sobre el compliment 
de la Resolució del Parlament per la qual 
s’aprova el Dictamen de la Comissió d’In-
vestigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 356-00775/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73337).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 20.07.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Empresarial de la 
Iniciativa Social de Catalunya davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats perquè 
informi sobre el model català de llars d’in-
fants públiques
Tram. 356-00776/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 73733).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, sessió del 25.07.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Pujol i 
Ferrusola, secretari general de Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les repercussions del cas Palau i el 
presumpte finançament irregular de Conver-
gència Democràtica de Catalunya
Tram. 356-00778/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 73915).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 25.07.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 30, tin-
guda el 27.07.2012 (DSPC-C 383).
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Sol·licitud de compareixença de Felip Puig 
i Godes, exconseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les re-
percussions del cas Palau i el presumpte 
finançament irregular de Convergència De-
mocràtica de Catalunya
Tram. 356-00779/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 73920).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 25.07.2012.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 30, tinguda el 27.07.2012 (DSPC-C 383).

Sol·licitud de compareixença de Felip Puig i 
Godes davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè expliqui la implicació de Conver-
gència Democràtica de Catalunya en el cas 
del Palau de la Música Catalana quan era el 
secretari general adjunt d’aquest partit
Tram. 356-00783/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 74518).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 25.07.2012.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 30, tinguda el 27.07.2012 (DSPC-C 383).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració amb el conseller de 
Benestar Social i Família sobre les conclusi-
ons del grup de treball per a la lluita contra 
la pobresa i per a la inclusió social
Tram. 355-00073/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 26 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, del 24.07.2012 
(DSPC-C 380).

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb els consellers d’Interior i d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral per a informar sobre les tasques d’extin-
ció dels incendis de l’Alt Empordà
Tram. 355-00150/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment d’Interior, Conseller, del Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
74613).

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 26.07.2012.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació del 
Consell Assessor de Ràdio i Televisió Es-
panyola a Catalunya davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals per a explicar 
la Memòria del Consell corresponent al 2011
Tram. 357-00404/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, del 20.07.2012 (DSPC-C 378).
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Compareixença d’Oriol Pujol i Ferrusola, se-
cretari general de Convergència Democràti-
ca de Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les re-
percussions del cas Palau i el presumpte 
finançament irregular de Convergència De-
mocràtica de Catalunya
Tram. 357-00436/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 30, tin-
guda el 27.07.2012 (DSPC-C 383).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 27.07.2012 (DSPC-C 383).

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

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

Presentació
Reg. 74051

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del 
Consell de Garanties Estatutàries, demanen dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a 
l’Estatut i a la Constitució de la Llei 3/2012, de 6 de juli-
ol, de mesures urgents per la reforma del mercat laboral, 
publicada al BOE del 7 de juliol de 2012, i d’una manera 
especial dels preceptes següents: 

– Article 12, apartat U, que dóna una nova redacció a 
l’apartat 6 de l’article 41 del Text refós de l’Estatut dels 
Treballadors, per vulneració dels articles 37.1 i 24.1 de 
la Constitució.

– Article 14, apartat U, en allò que modifica el darrer 
paràgraf de l’apartat tres de l’article 82 del Text refós de 
l’Estatut dels Treballadors per possible vulneració dels 
articles 37.1 i 35 de la Constitució.

Aquest mateix paràgraf també vulnera les competències 
de la Generalitat en matèria de treball i relacions laborals 
de l’article 170 de l’EAC.

– Article 14, apartat tercer, en allò que modifica el con-
tingut de l’article 84.2 del Text refós de l’Estatut dels Tre-
balladors, per possible vulneració dels articles 37.1 i 28.1 
de la Constitució.

– Article 18, apartat tercer, que dóna un nou redactat a l’ar-
ticle 51 del Text refós de l’Estatut dels Treballadors, per 
possible vulneració de l’article 35.1 i 24.1 de la Constitució.

– Disposició addicional segona i Disposició addicional 
tercera, per possible vulneració dels articles 9.3, 14, 24 i 
35 de la Constitució en la regulació de les extincions con-
tractuals i la impossibilitat d’aplicar mesures de suspensió 
de contractes i reducció de jornada als empleats públics.

Fonaments jurídics

– Article 12, apartat U, que modifica l’Article 41.6 del 
Text refós de l’Estatut dels Treballadors i l’Article 14, 
apartat U, que modifica l’Article 82.3 del Text refós de 
l’Estatut dels Treballadors.

El Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer de mesures 
urgents per a la reforma del mercat de treball, ja va modi-
ficar els preceptes a que es fan referència.

El Consell de Garanties Estatutàries, en el seu Dictamen 
5/2012, de 3 d’abril ja va assenyalar la inconstitucionali-
tat d’aquests preceptes ja que vulneraven els articles 24.1, 
35 i 37.1 de la Constitució, així com advertia que en els 
cas de l’article 14, apartat U existia una vulneració de les 
competències de la Generalitat en matèria de treball i re-
lacions laborals de l’article 170 de l’EAC.

Posteriorment, el Govern de l’Estat va tramitar el RDL 
3/2012 com a projecte de llei, quedant aprovada com la 
Llei 3/2012, de 6 de juliol de mesures urgents per a la re-
forma del mercat de treball. Observem que durant la tra-
mitació del projecte de llei, no es varen tenir en compte 
les conclusions del dictamen d’aquest òrgan consultiu, ja 
que durant el tràmit d’esmenes a l’articulat no s’observa 
la rectificació del contingut d’aquests dos preceptes en la 
direcció que indicava el Consell.

És per això, que interessa saber al sol·licitant si el Consell 
de Garanties es manté amb les seves tesis respecte a la 
regulació que finalment tenen aquests articles en la llei.

– Article 18, apartat tercer, que dóna un nou redactat a 
l’article 51 del Text refós de l’Estatut dels Treballadors.

L’Article 18.3, dóna una nova redacció de les causes jus-
tificatives de l’acomiadament col·lectiu amprades a l’ar-
ticle 51 de l’Estatut dels Treballadors. La reformulació 
d’aquestes causes d’acomiadament constitueix una doble 
violació d’una part del dret del treball, en la seva vessant 
individual (Art. 35.1 CE) i d’altre, del dret a la tutela ju-
dicial efectiva, proclamada per l’article 24.1 de la CE que 
garanteix el control judicial de les decisions empresarials 
d’extinció del contracte de treball.

La Constitució no reconeix el dret dels treballadors a una 
ocupació més enllà que la política econòmica i social ha 
de perseguir la plena ocupació; però si garanteix què, un 
cop que el treballador o treballadora desenvolupi un lloc 
de treball no pot ser privat del mateix llevat la concur-
rència d’una causa justa de suficient entitat per a motivar 
la pèrdua de l’ocupació que es configura com el mitjà de 
vida d’aquest i de la seva família, així com la via primor-
dial d’integració social i un factor determinant del desen-
volupament de la seva personalitat.
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La reforma suprimeix la necessitat que el fet econòmic, 
tècnic, organitzatiu o productiu mantingui una vincula-
ció amb l’extinció dels contractes decidida per l’empresa-
ri a través d’algun judici de raonabilitat, ponderació, ade-
quació o necessitat. Aquesta reformulació de les causes 
extintives no és compatible, ni amb l’article 35.1 de la CE 
que exigeix justa causa per a la finalització del contracte 
de treball, ni amb l’article 24.1 de la CE que impedeix 
l’obtenir una tutela judicial efectiva.

Una regulació com aquesta incideix de ple en l’àmbit de 
les garanties jurisdiccionals dels treballadors suscepti-
bles de generar-los-hi indefensió en els processos judi-
cials en els que es qüestioni la decisió empresarial d’in-
cloure’l en l’acomiadament col·lectiu.

– Article 14, apartat tercer, en allò que modifica el con-
tingut de l’article 84.2 del Text refós de l’Estatut dels Tre-
balladors.

La conseqüència de canvi legislatiu és la privació a les 
organitzacions sindicals i associacions empresarials més 
representatives d’àmbit estatal o autonòmic, de la lliber-
tat de pactar tant l’estructura negocial, com la solució 
dels conflictes de concurrència entre convenis col·lectius 
que han de regir en una determinat sector o en un àmbit 
territorial concret d’abast interprofessional.

Aquesta conseqüència vulnera el dret constitucional a la 
negociació col·lectiva, en connexió amb el dret fonamen-
tal de llibertat sindical en la seva vessant de dret a l’acti-
vitat col·lectiva, reconeguts en els articles 37.1 i 28.1 de la 
Constitució. En les interpretacions formulades sobre els 
mateixos pel Tribunal Constitucional (entre d’altres, STC 
9/1988; STC 51/1988; STC 127/1989; STC 105/1992; 
STC 121/2001 i STC 238/2005).

La resposta donada per la jurisprudència constitucional 
és prou coneguda. A partir d’una configuració subjectiva 
i orgànica del dret d’acció sindical, el Tribunal Constitu-
cional conclou que només el sindicat és titular dels drets 
i llibertats sindicals.

– Disposició addicional segona. S’afegeix una disposició 
addicional vigèsima al Text refós de l’Estatut dels Tre-
balladors.

Aquesta disposició addicional segona de la Llei 3/2012 in-
trodueix una nova disposició addicional vintena al Text re-
fós de l’Estatut dels treballadors, en virtut de la qual s’ha-
bilita a les administracions públiques per acomiadar per 
causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de pro-
ducció al personal laboral dels ens del sector públic d’acord 
amb allò regulat en els articles 51 ET– acomiadaments col-
lectius– i 52.c) ET– acomiadaments individuals o plurals–.

En aquesta disposició no es delimita el què s’entén per 
causes «productives» malgrat que les cita com una causa 
habilitant de l’extinció del contracte a l’inici del text.

Altrament, la referència legislativa a un concepte inde-
terminat com és el de la situació d’insuficiència pressu-
postària sobrevinguda provoca una total inseguretat ju-
rídica contrària a l’article 9.3 de la Constitució, atès que 
no fa previsible quin és l’abast d’aquest criteri –ni els 
seus motius, ni la seva quantia, ni el paper de les facul-
tats d’ampliació d’ingressos en ús de les facultats de les 
administracions públiques–. Aquesta inseguretat jurídica 

es tradueix en una inseguretat laboral pels empleats pú-
blics, atemptant a l’article 35 de l’ET.

La reforma, que implica la Llei 3/2012 no fa cap distinció 
entre sector públic administratiu o sector públic empre-
sarial i obre una escletxa en la regulació entre els funcio-
naris públics i els empleats públics laborals. El legislador 
només contempla les mesures de reestructuració de plan-
tilles laborals ignorant que aquestes, per el cas dels treba-
lladors fixos, també s’han regit per procediments d’accés 
objectiu i públicament predeterminats.

En definitiva, una decisió legal d’aquest tipus suposa 
una manifesta i extrema desigualtat de tracte entre uns 
col·lectius d’empleats públics i altres. S’ha de recordar a 
aquestes efectes que conforme la doctrina consolidada, 
tant constitucional com del Tribunal Suprem, les admi-
nistracions públiques estan subjectes a la prohibició de 
discriminació i a la igualtat de tracte (Art. 14 CE).

– Disposició addicional tercera. S’afegeix una disposició 
addicional vint-i-unena al Text refós de l’Estatut dels Tre-
balladors.

Aquesta disposició que s’afegeix, exclou l’aplicació de 
l’article 47 de l’ET.

Per aquesta via s’impossibilita a les administracions pú-
bliques que puguin fer suspensions de contractes i re-
duccions de jornada als empleats públics davant situaci-
ons d’insuficiència o crisi. A partir d’aquí, es configura 
l’acomiadament com la única mesura a disposició de les 
administracions i entitats de dret públic excloent la pos-
sibilitat d’utilitzar mecanismes menys lesius pel dret al 
treball, com són la suspensió de contractes o la reducció 
de jornada, vulnerant els articles 35.1 de la Constitució.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Jaume 
Collboni i Cuadrado, diputat del GP SOC; Eva Granados 
Galiano, diputada del GP SOC; Montserrat Capdevila i 
Tatché, diputada del GP SOC; Judit Carreras i Tort, dipu-
tada del GP SOC;Mònica Lafuente de la Torre, diputada 
del GP SOC; Roberto Labandera Ganachipi, diputat del 
GP SOC; Joan Ferran Serafini, diputat del GP SOC; Ro-
cío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC; 
Caterina Mieras Barceló, diputada del GP SOC; Xavier 
Sabaté Ibarz, diputat del GP SOC; Daniel Font Cardona, 
diputat del GP SOC; Esteve Pujol i Badà, diputat del GP 
SOC; Agnès Pardell i Veà, diputada del GP SOC
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya corresponent als anys 2008, 2009 i 
2010, i Memòria del Consell Interuniversitari 
de Catalunya corresponent al 2011
Tram. 334-00069/09 i 334-00070/09

Presentació
Secretari general del Consell 
Interuniversitari de Catalunya
Reg. 73720 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats: 
Mesa del Parlament, 24.07.2012

A la presidenta del Parlament de Catalunya

Molt honorable senyora,

Per tal de donar compliment a allò que estableix l’arti-
cle 126.4 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universi-
tats de Catalunya, us trametem les Memòries del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya corresponents als anys 
2008/2009/2010 i la Memòria 2011.

Cordialment,

Barcelona, 13 de juliol de 2012

Claudi Alsina Català
Secretari general

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

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Procediment per a designar el director o di-
rectora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades
Tram. 284-00020/09

Acta de la presa de possessió del càrrec

Acta de la presa de possessió de la directora de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Al Palau del Parlament, el dia 26 de juliol de 2012, a les 
onze del matí, davant la presidenta del Parlament, Núria 
de Gispert i Català, i en presència de membres de la Me-
sa del Parlament, de la secretària general, de portaveus i 
diputats dels grups parlamentaris, de membres del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, de síndics de la Sindi-
catura de Comptes i d’altres convidats, ha pres possessió 
del càrrec de directora de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades M. Àngels Barbarà i Fondevila.

La secretària general ha llegit la Resolució 735/IX del 
Parlament de Catalunya, per la qual es designa la directo-
ra de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

La presidenta del Parlament ha lliurat a M. Àngels Bar-
barà la credencial que n’acredita el nomenament, i la di-
rectora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha 
adreçat unes paraules als assistents. Finalment, la presi-
denta del Parlament ha clos l’acte amb unes paraules per 
a desitjar a la nova directora una tasca plena d’encerts al 
servei de Catalunya.

L’acte s’ha clos a un quart de dotze del migdia.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2012

El secretari primer La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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