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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.10.11. DESIGNACIONS DE SENADORS PER A 
REPRESENTAR LA GENERALITAT AL SENAT

Procediment per a elegir els senadors que 
han de representar la Generalitat al Senat
Tram. 280-00001/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats sobre l’elegibilitat dels candidats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 22 de gener de 2013, presidida per Carmen 
de Rivera i Pla, i amb l’assistència del secretari de la 
Comissió, Ferran Falcó i Isern, i dels diputats Albert 
Donés i Antequera, del G. P. d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Celestino Corbacho i Chaves, del G. P. 
Socialista; Pere Calbó i Roca, del G. P. del Partit Po-
pular de Catalunya; i David Companyon i Costa, del 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, ha acordat d’establir el dictamen se-
güent:

Una vegada examinades les declaracions d’activitats 
professionals, laborals i empresarials que exerceixen 
i dels càrrecs públics que ocupen presentades pels 
candidats a senadors Josep Maldonado i Gili, Josep  
Lluís Cleries i Gonzàlez, Eva Parera i Escrichs, i Co-
ralí Cunyat i Badosa, proposats pel G. P. de Convergèn-
cia i Unió; Ester Capella i Farré, proposada pel G. P.  
d’Esquerra Republicana de Catalunya; José Montilla 
i Aguilera, proposat pel G. P. Socialista; Alícia Sán-
chez-Camacho i Pérez, proposada pel G. P. del Partit 
Popular de Catalunya, i Joan Saura i Laporta, proposat 
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, en compliment de l’article 4 de la 
Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de desig-
nació dels senadors que representen la Generalitat al 
Senat, la Comissió dictamina que els candidats Josep 
Maldonado i Gili, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Eva 
Parera i Escrichs, Coralí Cunyat i Badosa, Ester Cape-
lla i Farré, José Montilla i Aguilera, Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez i Joan Saura i Laporta compleixen 
les condicions d’elegibilitat establertes.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Ferran Falcó i Isern Carmen de Rivera i Pla

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució de declaració de  
sobirania del poble català
Tram. 250-00058/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 969).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
22.01.2013; 10:00 h.
Acord: Presidència del Parlament, 21.01.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 1013).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
22.01.2013; 18:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.01.2013.

Esmenes presentades
Reg. 1010 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit  
Popular de Catalunya (reg. 1010)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 145 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena de modificació a les 
Propostes de resolució de

– Declaració de sobirania del poble català (tram. 250-
00058/10).

– Declaració sobre la sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya (tram. 250-00059/10).

– D’aprovació de la declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya (tram. 250-00060/10).

– Declaració sobre el dret a decidir i a la reforma de la 
Constitució (tram. 250-00062/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Davant les propostes que diferents grups parlamenta-
ris sotmeten a consideració al primer Ple del Parla-
ment d’aquest període de sessions, en la que fixen la 
seva posició sobre el que consideren que és la seva pri-
oritat: una declaració de sobirania; i atenent a què, 
el Parlament de Catalunya com a representació dels 
ciutadans de Catalunya, considera que cal fixar la pri-
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oritat en donar resposta als problemes reals que afron-
ten diàriament els catalans, es considera justificat i 
oportú l’adopció d’una resolució i un compromís en re-
lació a la crisi econòmica i al model de finançament de 
la Generalitat de Catalunya.

El Parlament de Catalunya manifesta que:

1. L’objectiu del Govern de la Generalitat de la X Le-
gislatura i d’aquesta Cambra ha de ser la sortida de la 
crisi, la generació d’ocupació, la reducció del dèficit 
públic i del endeutament de la Generalitat. En aquest 
sentit, cal assolir un acord estratègic per a l’ocupació 
a Catalunya.

Per assolir aquest acord estratègic, els Grups Parla-
mentaris d’aquesta Cambra es comprometen a impul-
sar, d’acord amb el Reglament del Parlament, la cele-
bració d’un debat general sobre la crisi econòmica i 
financera i els seus efectes, que tingui com a objecte del 
debat de les mesures que es puguin impulsar, entre els 
quals, hi podrien haver els següents:

– Una nova política industrial: Catalunya necessita 
dissenyar una nova política industrial, transversal, ba-
sada en la internacionalització, la recerca i la innova-
ció. La competitivitat ha de ser el motor de la nostra in-
dustria i per això caldrà superar els actuals obstacles 
en la formació del capital humà i dels mitjans tècnics, 
per situar la industria catalana a Europa i el món.

– Una nova política de formació dels treballadors: 
aprofundir en el nou model de formació professional 
dual que integri l’adquisició de coneixement i la pràc-
tica en empreses que faciliti la inserció dels estudiants 
en un mercat de treball cada vegada més exigent i com-
petitiu.

– Millorar l’accés al finançament dels autònoms i de 
les petites i mitjanes empreses: en un moment de greus 
dificultats per a l’accés al crèdit bancari, cal explorar 
noves fórmules de finança-ment basades en noves mo-
dalitats creditícies, el capital risc, l’accés al mercat al-
ternatiu borsari o les societats de garantia recíproca, 
els «business angel», el «crowfunding», etc. Sense obli-
dar la introducció de canvis en el marc fiscal sempre 
que l’escenari pressupostari ho permeti.

– Foment i suport de l’activitat emprenedora: Cata-
lunya ha de recuperar la capacitat emprenedora que 
ha guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. Els 
emprenedors necessiten que les administracions remo-
guin els obstacles burocràtics per a la implantació de 
noves empreses, que els faciliti el seu desenvolupament 
amb mesures de suport (desgravacions fiscals), i que 
creïn un estatut jurídic de suport a l’emprenedor.

– La reforma del servei públic d’ocupació: s’ha de ma-
terialitzar definitivament la reforma del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, per transformar-lo en un autèntic 
servei d’intermediació entre els operadors del mercat 
laboral.

– La racionalització i simplificació de l’Administració: 
la necessitat de millorar la gestió dels serveis públics, 
prestant-los de forma més eficaç i reduint aquells cos-
tos que no incideixen en la qualitat del servei, compor-
ta que revisem l’organització de les nostres administra-
cions públiques.

2. És necessari un nou model de finançament per a 
Catalunya. En aquest sentit, el Parlament insta el Go-
vern de la Generalitat a aconseguir un nou sistema de 
finançament singular per a Catalunya, que representi 
un model propi, amb capacitat normativa, dins del rè-
gim comú de la LOFCA. Aquest nou model es podria 
basar en:

– L’increment dels impostos cedits i de la participació 
en la cistella d’impostos estatals.

– L’establiment de fórmules de col·laboració entre 
l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència Estatal 
de l’Administració Tributària per a la gestió, la recap-
tació, la liquidació i la inspecció de la totalitat dels im-
postos propis, cedits i transferits.

– Respectar el principi d’ordinalitat, el qual garanteix 
el manteniment de la posició catalana respecte la seva 
pròpia renda per càpita després d’aplicar els mecanis-
mes d’anivellament.

– Garantir el principi de solidaritat, entenent que 
aquesta ha de ser finalista per tal de no perjudicar 
la capacitat de créixer i competir de l’economia ca-
talana.

Els nous recursos que generi aquest nou sistema de fi-
nançament es destinaran a sufragar les polítiques bà-
siques de l’estat del benestar, polítiques de foment del 
creixement econòmic i de creació d’ocupació, així com 
al compliment de les legislació catalana en matèria de 
limitació del dèficit i reducció de l’endeutament.

D’acord amb el principi de lleialtat institucional entre 
l’administració autonòmica i les corporacions locals, 
la Generalitat ha de fer partícips als ens locals cata-
lans d’una part substancials d’una part d’aquests nous 
recursos.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Proposta de resolució de declaració sobre 
la sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya
Tram. 250-00059/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 970).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
22.01.2013; 10:00 h.
Acord: Presidència del Parlament, 21.01.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 1013).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
22.01.2013; 18:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.01.2013.

Esmenes presentades
Reg. 1010, 1011 i 1014 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 22.01.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 1010)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 145 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena de modificació a les 
Propostes de resolució de

– Declaració de sobirania del poble català (tram. 250-
00058/10).

– Declaració sobre la sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya (tram. 250-00059/10).

– D’aprovació de la declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya (tram. 250-00060/10).

– Declaració sobre el dret a decidir i a la reforma de la 
Constitució (tram. 250-00062/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Davant les propostes que diferents grups parlamenta-
ris sotmeten a consideració al primer Ple del Parla-
ment d’aquest període de sessions, en la que fixen la 
seva posició sobre el que consideren que és la seva pri-
oritat: una declaració de sobirania; i atenent a què, 
el Parlament de Catalunya com a representació dels 
ciutadans de Catalunya, considera que cal fixar la pri-
oritat en donar resposta als problemes reals que afron-
ten diàriament els catalans, es considera justificat i 

oportú l’adopció d’una resolució i un compromís en re-
lació a la crisi econòmica i al model de finançament de 
la Generalitat de Catalunya.

El Parlament de Catalunya manifesta que:

1. L’objectiu del Govern de la Generalitat de la X Le-
gislatura i d’aquesta Cambra ha de ser la sortida de la 
crisi, la generació d’ocupació, la reducció del dèficit 
públic i del endeutament de la Generalitat. En aquest 
sentit, cal assolir un acord estratègic per a l’ocupació 
a Catalunya.

Per assolir aquest acord estratègic, els Grups Parla-
mentaris d’aquesta Cambra es comprometen a impul-
sar, d’acord amb el Reglament del Parlament, la cele-
bració d’un debat general sobre la crisi econòmica i 
financera i els seus efectes, que tingui com a objecte del 
debat de les mesures que es puguin impulsar, entre els 
quals, hi podrien haver els següents:

– Una nova política industrial: Catalunya necessita 
dissenyar una nova política industrial, transversal, ba-
sada en la internacionalització, la recerca i la innova-
ció. La competitivitat ha de ser el motor de la nostra in-
dustria i per això caldrà superar els actuals obstacles 
en la formació del capital humà i dels mitjans tècnics, 
per situar la industria catalana a Europa i el món.

– Una nova política de formació dels treballadors: 
aprofundir en el nou model de formació professional 
dual que integri l’adquisició de coneixement i la pràc-
tica en empreses que faciliti la inserció dels estudiants 
en un mercat de treball cada vegada més exigent i com-
petitiu.

– Millorar l’accés al finançament dels autònoms i de 
les petites i mitjanes empreses: en un moment de greus 
dificultats per a l’accés al crèdit bancari, cal explorar 
noves fórmules de finança-ment basades en noves mo-
dalitats creditícies, el capital risc, l’accés al mercat al-
ternatiu borsari o les societats de garantia recíproca, 
els «business angel», el «crowfunding», etc. Sense obli-
dar la introducció de canvis en el marc fiscal sempre 
que l’escenari pressupostari ho permeti.

– Foment i suport de l’activitat emprenedora: Cata-
lunya ha de recuperar la capacitat emprenedora que 
ha guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. Els 
emprenedors necessiten que les administracions remo-
guin els obstacles burocràtics per a la implantació de 
noves empreses, que els faciliti el seu desenvolupament 
amb mesures de suport (desgravacions fiscals), i que 
creïn un estatut jurídic de suport a l’emprenedor.

– La reforma del servei públic d’ocupació: s’ha de ma-
terialitzar definitivament la reforma del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, per transformar-lo en un autèntic 
servei d’intermediació entre els operadors del mercat 
laboral.
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– La racionalització i simplificació de l’Administració: 
la necessitat de millorar la gestió dels serveis públics, 
prestant-los de forma més eficaç i reduint aquells cos-
tos que no incideixen en la qualitat del servei, compor-
ta que revisem l’organització de les nostres administra-
cions públiques.

2. És necessari un nou model de finançament per a 
Catalunya. En aquest sentit, el Parlament insta el Go-
vern de la Generalitat a aconseguir un nou sistema de 
finançament singular per a Catalunya, que representi 
un model propi, amb capacitat normativa, dins del rè-
gim comú de la LOFCA. Aquest nou model es podria 
basar en:

– L’increment dels impostos cedits i de la participació 
en la cistella d’impostos estatals.

– L’establiment de fórmules de col·laboració entre 
l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència Estatal 
de l’Administració Tributària per a la gestió, la recap-
tació, la liquidació i la inspecció de la totalitat dels im-
postos propis, cedits i transferits.

– Respectar el principi d’ordinalitat, el qual garanteix 
el manteniment de la posició catalana respecte la seva 
pròpia renda per càpita després d’aplicar els mecanis-
mes d’anivellament.

– Garantir el principi de solidaritat, entenent que 
aquesta ha de ser finalista per tal de no perjudicar 
la capacitat de créixer i competir de l’economia ca-
talana.

Els nous recursos que generi aquest nou sistema de fi-
nançament es destinaran a sufragar les polítiques bà-
siques de l’estat del benestar, polítiques de foment del 
creixement econòmic i de creació d’ocupació, així com 
al compliment de les legislació catalana en matèria de 
limitació del dèficit i reducció de l’endeutament.

D’acord amb el principi de lleialtat institucional entre 
l’administració autonòmica i les corporacions locals, 
la Generalitat ha de fer partícips als ens locals cata-
lans d’una part substancials d’una part d’aquests nous 
recursos.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 1011 i 
1014)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Dolors Camats Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableix l’article 145 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent esmena de text alternatiu a les pro-
postes de resolució següents:

– Proposta de resolució de declaració sobre la sobira-
nia i el dret a decidir del poble de Catalunya. Tram. 
250-00059/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

– Proposta de resolució d’aprovació de la declaració de 
sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya. 
Tram. 250-00060/10. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

1 Esmena núm. 1
De modificació amb text alternatiu
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, GP d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa

Text alternatiu

ProPosta de resolució d’aProvació de la declaració 
de sobirania i el dret a decidir del Poble de catalunya

Preàmbul

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha 
manifestat democràticament la voluntat d’autogover-
nar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el ben-
estar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, 
i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col-
lectiva.

L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els 
drets històrics del poble català, en les seves institu-
cions seculars i en la tradició jurídica catalana. El 
parlamentarisme català té els seus fonaments en 
l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de 
la Cort Comtal.

Al segle xiv es crea la Diputació del General o Genera-
litat, que va adquirint més autonomia fins actuar, du-
rant els segles xvi i xvii, com a govern del Principat 
de Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran  
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de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abo-
lís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i 
les institucions d’autogovern.

Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres 
territoris, fet que ha configurat un espai comú lingüís-
tic, cultural, social i econòmic, amb vocació de refor-
çar-lo i promoure’l des del reconeixement mutu.

Durant tot el segle xx la voluntat d’autogovernar-se de 
les catalanes i els catalans ha estat una constant. La 
creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 su-
posà un primer pas en la recuperació de l’autogovern, 
que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. 
Amb la proclamació de la Segona República espanyo-
la es constituí un govern català el 1931 amb el nom 
de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut 
d’Autonomia.

La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general 
Franco, que instaurà un règim dictatorial fins al 1975. 
La dictadura va comptar amb una resistència activa 
del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de  
la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea 
de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la 
Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn 
el 1977 del seu president a l’exili. En la transició de-
mocràtica, i en el context del nou sistema autonomista 
definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble 
de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les prime-
res eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.

En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment de-
mocràtic, una majoria de les forces polítiques i socials  
catalanes han impulsat mesures de transformació del 
marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el 
procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats 
i negatives per part de les institucions de l’Estat Es-
panyol, entre les quals cal destacar la Sentència del 
Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una ne-
gativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats 
col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i 
crea les bases per una involució en l’autogovern, que 
avui s’expressa amb total claredat en els aspectes po-
lítics, competencials, financers, socials, culturals i lin-
güístics.

De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat 
la voluntat de superar l’actual situació de bloqueig en 
el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives 
del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, 
nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota 
el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió 
del rebuig de la ciutadania envers la manca de respec-
te a les decisions del poble de Catalunya.

Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la reso-
lució 742/IX, el Parlament de Catalunya constatà la 
necessitat que el poble de Catalunya pogués determi-
nar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu 

mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al 
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 
han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma 
clara i inequívoca.

Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament 
de Catalunya, reunit en la primera sessió de la X le-
gislatura, i en representació de la voluntat de la ciuta-
dania de Catalunya expressada democràticament a les 
darreres eleccions, formula la següent:

declaració de sobirania i el dret a decidir del Poble de 
catalunya

D’acord amb la voluntat majoritària expressada de-
mocràticament per part del poble de Catalunya, el 
Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per 
fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir 
el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis 
següents:

– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de 
legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i 
jurídic sobirà.

– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del 
dret a decidir serà escrupolosament democràtic, ga-
rantint especialment la pluralitat d’opcions i el respec-
te a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el 
si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pro-
nunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària 
de la voluntat popular, que en serà el garant fonamen-
tal del dret a decidir.

– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessà-
ries perquè el conjunt de la població i la societat civil 
catalana tingui tota la informació i el coneixement pre-
cís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la 
seva participació en el procés.

– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espa-
nyol, les institucions europees i el conjunt de la comu-
nitat internacional.

– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i ter-
ritorial del país i la voluntat expressada en múltiples 
ocasions per la societat catalana de mantenir Catalu-
nya com un sol poble.

– Europeisme. Es defensaran i promouran els princi-
pis fundacionals de la Unió Europea, particularment 
els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat en-
tre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés 
econòmic, social i cultural.

– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents 
per fer efectiu l’enfortiment democràtic i l’exercici del 
dret a decidir.

– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant 
que la institució que representa el poble de Catalunya 
te un paper principal en aquest procés i per tant s’hau-
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ran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmi-
ques de treball que garanteixin aquest principi.

– Participació. El Parlament de Catalunya i el Go-
vern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot 
aquest procés el mon local, i el màxim de forces polí-
tiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals 
i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes 
que garanteixin aquest principi.

El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de 
ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes d’a-
quest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir 
del poble de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta  
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Dolors  
Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució d’aprovació de la  
declaració de sobirania i del dret a decidir 
del poble de Catalunya
Tram. 250-00060/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 971).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
22.01.2013; 10:00 h.
Acord: Presidència del Parlament, 21.01.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 1013).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
22.01.2013; 18:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.01.2013.

Esmenes presentades
Reg. 1010, 1011 i 1014, 1012 / Admissió a 

tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 1010)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 145 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena de modificació a les 
Propostes de resolució de

– Declaració de sobirania del poble català (tram. 250-
00058/10).

– Declaració sobre la sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya (tram. 250-00059/10).

– D’aprovació de la declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya (tram. 250-00060/10).

– Declaració sobre el dret a decidir i a la reforma de la 
Constitució (tram. 250-00062/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Davant les propostes que diferents grups parlamenta-
ris sotmeten a consideració al primer Ple del Parla-
ment d’aquest període de sessions, en la que fixen la 
seva posició sobre el que consideren que és la seva pri-
oritat: una declaració de sobirania; i atenent a què, 
el Parlament de Catalunya com a representació dels 
ciutadans de Catalunya, considera que cal fixar la pri-
oritat en donar resposta als problemes reals que afron-
ten diàriament els catalans, es considera justificat i 
oportú l’adopció d’una resolució i un compromís en re-
lació a la crisi econòmica i al model de finançament de 
la Generalitat de Catalunya.

El Parlament de Catalunya manifesta que:

1. L’objectiu del Govern de la Generalitat de la X Le-
gislatura i d’aquesta Cambra ha de ser la sortida de la 
crisi, la generació d’ocupació, la reducció del dèficit 
públic i del endeutament de la Generalitat. En aquest 
sentit, cal assolir un acord estratègic per a l’ocupació 
a Catalunya.

Per assolir aquest acord estratègic, els Grups Parla-
mentaris d’aquesta Cambra es comprometen a impul-
sar, d’acord amb el Reglament del Parlament, la cele-
bració d’un debat general sobre la crisi econòmica i 
financera i els seus efectes, que tingui com a objecte del 
debat de les mesures que es puguin impulsar, entre els 
quals, hi podrien haver els següents:

– Una nova política industrial: Catalunya necessita 
dissenyar una nova política industrial, transversal, ba-
sada en la internacionalització, la recerca i la innova-
ció. La competitivitat ha de ser el motor de la nostra in-
dustria i per això caldrà superar els actuals obstacles 
en la formació del capital humà i dels mitjans tècnics, 
per situar la industria catalana a Europa i el món.

– Una nova política de formació dels treballadors: 
aprofundir en el nou model de formació professional 
dual que integri l’adquisició de coneixement i la pràc-
tica en empreses que faciliti la inserció dels estudiants 
en un mercat de treball cada vegada més exigent i com-
petitiu.

– Millorar l’accés al finançament dels autònoms i de 
les petites i mitjanes empreses: en un moment de greus 
dificultats per a l’accés al crèdit bancari, cal explorar 
noves fórmules de finança-ment basades en noves mo-
dalitats creditícies, el capital risc, l’accés al mercat al-
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ternatiu borsari o les societats de garantia recíproca, 
els «business angel», el «crowfunding», etc. Sense obli-
dar la introducció de canvis en el marc fiscal sempre 
que l’escenari pressupostari ho permeti.

– Foment i suport de l’activitat emprenedora: Cata-
lunya ha de recuperar la capacitat emprenedora que 
ha guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. Els 
emprenedors necessiten que les administracions remo-
guin els obstacles burocràtics per a la implantació de 
noves empreses, que els faciliti el seu desenvolupament 
amb mesures de suport (desgravacions fiscals), i que 
creïn un estatut jurídic de suport a l’emprenedor.

– La reforma del servei públic d’ocupació: s’ha de ma-
terialitzar definitivament la reforma del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, per transformar-lo en un autèntic 
servei d’intermediació entre els operadors del mercat 
laboral.

– La racionalització i simplificació de l’Administració: 
la necessitat de millorar la gestió dels serveis públics, 
prestant-los de forma més eficaç i reduint aquells cos-
tos que no incideixen en la qualitat del servei, compor-
ta que revisem l’organització de les nostres administra-
cions públiques.

2. És necessari un nou model de finançament per a 
Catalunya. En aquest sentit, el Parlament insta el Go-
vern de la Generalitat a aconseguir un nou sistema de 
finançament singular per a Catalunya, que representi 
un model propi, amb capacitat normativa, dins del rè-
gim comú de la LOFCA. Aquest nou model es podria 
basar en:

– L’increment dels impostos cedits i de la participació 
en la cistella d’impostos estatals.

– L’establiment de fórmules de col·laboració entre 
l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència Estatal 
de l’Administració Tributària per a la gestió, la recap-
tació, la liquidació i la inspecció de la totalitat dels im-
postos propis, cedits i transferits.

– Respectar el principi d’ordinalitat, el qual garanteix 
el manteniment de la posició catalana respecte la seva 
pròpia renda per càpita després d’aplicar els mecanis-
mes d’anivellament.

– Garantir el principi de solidaritat, entenent que 
aquesta ha de ser finalista per tal de no perjudicar 
la capacitat de créixer i competir de l’economia ca-
talana.

Els nous recursos que generi aquest nou sistema de fi-
nançament es destinaran a sufragar les polítiques bà-
siques de l’estat del benestar, polítiques de foment del 
creixement econòmic i de creació d’ocupació, així com 
al compliment de les legislació catalana en matèria de 
limitació del dèficit i reducció de l’endeutament.

D’acord amb el principi de lleialtat institucional entre 
l’administració autonòmica i les corporacions locals, 
la Generalitat ha de fer partícips als ens locals cata-

lans d’una part substancials d’una part d’aquests nous 
recursos.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 1011 i 
1014)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Dolors Camats Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableix l’article 145 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent esmena de text alternatiu a les pro-
postes de resolució següents:

– Proposta de resolució de declaració sobre la sobira-
nia i el dret a decidir del poble de Catalunya. Tram. 
250-00059/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

– Proposta de resolució d’aprovació de la declaració de 
sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya. 
Tram. 250-00060/10. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

1 Esmena núm. 1
De modificació amb text alternatiu
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, GP d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa

Text alternatiu

ProPosta de resolució d’aProvació de la declaració 
de sobirania i el dret a decidir del Poble de catalunya

Preàmbul

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha 
manifestat democràticament la voluntat d’autogover-
nar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el ben-
estar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, 
i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col-
lectiva.

L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els 
drets històrics del poble català, en les seves instituci-
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ons seculars i en la tradició jurídica catalana. El par-
lamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat 
Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la 
Cort Comtal.

Al segle xiv es crea la Diputació del General o Gene-
ralitat, que va adquirint més autonomia fins actuar, 
durant els segles xvi i xvii, com a govern del Principat  
de Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de  
la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís 
amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i 
les institucions d’autogovern.

Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres 
territoris, fet que ha configurat un espai comú lingüís-
tic, cultural, social i econòmic, amb vocació de refor-
çar-lo i promoure’l des del reconeixement mutu.

Durant tot el segle xx la voluntat d’autogovernar-se 
de les catalanes i els catalans ha estat una constant. 
La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 
suposà un primer pas en la recuperació de l’autogo-
vern, que fou abolida per la dictadura de Primo de 
Rivera. Amb la proclamació de la Segona República 
espanyola es constituí un govern català el 1931 amb 
el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un 
Estatut d’Autonomia.

La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general 
Franco, que instaurà un règim dictatorial fins al 1975. 
La dictadura va comptar amb una resistència activa 
del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de  
la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea 
de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la 
Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn 
el 1977 del seu president a l’exili. En la transició de-
mocràtica, i en el context del nou sistema autonomista 
definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble 
de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les prime-
res eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.

En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment de-
mocràtic, una majoria de les forces polítiques i socials 
catalanes han impulsat mesures de transformació del 
marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el 
procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats 
i negatives per part de les institucions de l’Estat Es-
panyol, entre les quals cal destacar la Sentència del 
Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una ne-
gativa radical a l’evolució democràtica de les volun-
tats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espa-
nyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, 
que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes 
polítics, competencials, financers, socials, culturals i 
lingüístics.

De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat 
la voluntat de superar l’actual situació de bloqueig en 
el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives 
del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, 

nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota 
el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió 
del rebuig de la ciutadania envers la manca de respec-
te a les decisions del poble de Catalunya.

Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la reso-
lució 742/IX, el Parlament de Catalunya constatà la 
necessitat que el poble de Catalunya pogués determi-
nar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu 
mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al 
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 
han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma 
clara i inequívoca.

Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament 
de Catalunya, reunit en la primera sessió de la X le-
gislatura, i en representació de la voluntat de la ciuta-
dania de Catalunya expressada democràticament a les 
darreres eleccions, formula la següent:

declaració de sobirania i el dret a decidir del Poble de 
catalunya

D’acord amb la voluntat majoritària expressada de-
mocràticament per part del poble de Catalunya, el 
Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per 
fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir 
el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis 
següents:

– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de 
legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i 
jurídic sobirà.

– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del 
dret a decidir serà escrupolosament democràtic, ga-
rantint especialment la pluralitat d’opcions i el respec-
te a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el 
si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pro-
nunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària 
de la voluntat popular, que en serà el garant fonamen-
tal del dret a decidir.

– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessà-
ries perquè el conjunt de la població i la societat civil 
catalana tingui tota la informació i el coneixement pre-
cís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la 
seva participació en el procés.

– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espa-
nyol, les institucions europees i el conjunt de la comu-
nitat internacional.

– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i ter-
ritorial del país i la voluntat expressada en múltiples 
ocasions per la societat catalana de mantenir Catalu-
nya com un sol poble.

– Europeisme. Es defensaran i promouran els princi-
pis fundacionals de la Unió Europea, particularment 
els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat en-
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tre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés 
econòmic, social i cultural.

– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents 
per fer efectiu l’enfortiment democràtic i l’exercici del 
dret a decidir.

– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant 
que la institució que representa el poble de Catalunya 
te un paper principal en aquest procés i per tant s’hau-
ran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmi-
ques de treball que garanteixin aquest principi.

– Participació. El Parlament de Catalunya i el Go-
vern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot 
aquest procés el mon local, i el màxim de forces polí-
tiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals 
i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes 
que garanteixin aquest principi.

El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de 
ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes 
d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a 
decidir del poble de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 1012)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 145 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Proposta de resolució d’aprovació 
de la declaració de sobirania i del dret a decidir del 
poble de Catalunya (tram. 250-00060/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot el text

«Proposta de resolució sobre el dret a decidir del poble 
de Catalunya:

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del 
dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutada-
nes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col-
lectiu, d’acord amb els següents principis:

1. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat 
democràtica, caràcter de subjecte polític i podrà exer-
cir el seu dret a decidir de forma acordada entre els 
governs català i espanyol, a través d’un referèndum, 
en el marc de la legalitat, en el qual es plantegi una 

pregunta clara a la qual s’hagi de respondre de forma 
inequívoca.

2. El procés de l’exercici del dret a decidir serà, en el 
seu cas, escrupolosament democràtic, garantint la plu-
ralitat d’opcions i el respecte a totes elles, en especial 
per part de les institucions i els mitjans de comunica-
ció públics, a través de la deliberació i diàleg en el si 
de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronun-
ciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de 
la voluntat popular.

3. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè 
el conjunt de la població catalana tingui tota la in-
formació i el coneixement precís per a l’exercici del 
dret a decidir i es promogui la seva participació en el  
procés.»

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Proposta de resolució sobre el dret a decidir 
i la reforma de la Constitució
Tram. 250-00062/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 972).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
22.01.2013; 10:00 h.
Acord: Presidència del Parlament, 21.01.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 1013).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
22.01.2013; 18:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.01.2013.

Esmenes presentades
Reg. 1010 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 1010)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 145 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena de modificació a les 
Propostes de resolució de
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– Declaració de sobirania del poble català (tram. 250-
00058/10).

– Declaració sobre la sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya (tram. 250-00059/10).

– D’aprovació de la declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya (tram. 250-00060/10).

– Declaració sobre el dret a decidir i a la reforma de la 
Constitució (tram. 250-00062/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Davant les propostes que diferents grups parlamenta-
ris sotmeten a consideració al primer Ple del Parla-
ment d’aquest període de sessions, en la que fixen la 
seva posició sobre el que consideren que és la seva pri-
oritat: una declaració de sobirania; i atenent a què, 
el Parlament de Catalunya com a representació dels 
ciutadans de Catalunya, considera que cal fixar la pri-
oritat en donar resposta als problemes reals que afron-
ten diàriament els catalans, es considera justificat i 
oportú l’adopció d’una resolució i un compromís en re-
lació a la crisi econòmica i al model de finançament de 
la Generalitat de Catalunya.

El Parlament de Catalunya manifesta que:

1. L’objectiu del Govern de la Generalitat de la X Le-
gislatura i d’aquesta Cambra ha de ser la sortida de la 
crisi, la generació d’ocupació, la reducció del dèficit 
públic i del endeutament de la Generalitat. En aquest 
sentit, cal assolir un acord estratègic per a l’ocupació 
a Catalunya.

Per assolir aquest acord estratègic, els Grups Parla-
mentaris d’aquesta Cambra es comprometen a impul-
sar, d’acord amb el Reglament del Parlament, la cele-
bració d’un debat general sobre la crisi econòmica i 
financera i els seus efectes, que tingui com a objecte del 
debat de les mesures que es puguin impulsar, entre els 
quals, hi podrien haver els següents:

– Una nova política industrial: Catalunya necessita 
dissenyar una nova política industrial, transversal, ba-
sada en la internacionalització, la recerca i la innova-
ció. La competitivitat ha de ser el motor de la nostra in-
dustria i per això caldrà superar els actuals obstacles 
en la formació del capital humà i dels mitjans tècnics, 
per situar la industria catalana a Europa i el món.

– Una nova política de formació dels treballadors: 
aprofundir en el nou model de formació professional 
dual que integri l’adquisició de coneixement i la pràc-
tica en empreses que faciliti la inserció dels estudiants 
en un mercat de treball cada vegada més exigent i com-
petitiu.

– Millorar l’accés al finançament dels autònoms i de 
les petites i mitjanes empreses: en un moment de greus 
dificultats per a l’accés al crèdit bancari, cal explorar 

noves fórmules de finança-ment basades en noves mo-
dalitats creditícies, el capital risc, l’accés al mercat al-
ternatiu borsari o les societats de garantia recíproca, 
els «business angel», el «crowfunding», etc. Sense obli-
dar la introducció de canvis en el marc fiscal sempre 
que l’escenari pressupostari ho permeti.

– Foment i suport de l’activitat emprenedora: Cata-
lunya ha de recuperar la capacitat emprenedora que 
ha guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. Els 
emprenedors necessiten que les administracions remo-
guin els obstacles burocràtics per a la implantació de 
noves empreses, que els faciliti el seu desenvolupament 
amb mesures de suport (desgravacions fiscals), i que 
creïn un estatut jurídic de suport a l’emprenedor.

– La reforma del servei públic d’ocupació: s’ha de ma-
terialitzar definitivament la reforma del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, per transformar-lo en un autèntic 
servei d’intermediació entre els operadors del mercat 
laboral.

– La racionalització i simplificació de l’Administració: 
la necessitat de millorar la gestió dels serveis públics, 
prestant-los de forma més eficaç i reduint aquells cos-
tos que no incideixen en la qualitat del servei, compor-
ta que revisem l’organització de les nostres administra-
cions públiques.

2. És necessari un nou model de finançament per a 
Catalunya. En aquest sentit, el Parlament insta el Go-
vern de la Generalitat a aconseguir un nou sistema de 
finançament singular per a Catalunya, que representi 
un model propi, amb capacitat normativa, dins del rè-
gim comú de la LOFCA. Aquest nou model es podria 
basar en:

– L’increment dels impostos cedits i de la participació 
en la cistella d’impostos estatals.

– L’establiment de fórmules de col·laboració entre 
l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència Estatal 
de l’Administració Tributària per a la gestió, la recap-
tació, la liquidació i la inspecció de la totalitat dels im-
postos propis, cedits i transferits.

– Respectar el principi d’ordinalitat, el qual garanteix 
el manteniment de la posició catalana respecte la seva 
pròpia renda per càpita després d’aplicar els mecanis-
mes d’anivellament.

– Garantir el principi de solidaritat, entenent que 
aquesta ha de ser finalista per tal de no perjudicar 
la capacitat de créixer i competir de l’economia ca-
talana.

Els nous recursos que generi aquest nou sistema de fi-
nançament es destinaran a sufragar les polítiques bà-
siques de l’estat del benestar, polítiques de foment del 
creixement econòmic i de creació d’ocupació, així com 
al compliment de les legislació catalana en matèria de 
limitació del dèficit i reducció de l’endeutament.
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D’acord amb el principi de lleialtat institucional entre 
l’administració autonòmica i les corporacions locals, 
la Generalitat ha de fer partícips als ens locals cata-
lans d’una part substancials d’una part d’aquests nous 
recursos.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 

DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Accés al ple exercici de la condició de parla-

mentari

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 22 
de gener de 2013, atès que el diputat Sr. Joan Reca-
sens i Guinot ha complert els requisits que estableix 
l’article 16.1 del Reglament (credencial: reg. 956; aca-
tament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya: reg. 962; declaració d’activitats i béns: reg. 
963 i 964), ha constatat i ha manifestat que ha accedit 
al ple exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 

PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats
Tram. 412-00001/10

Designació de la presidència

Reg. 908 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Regla-
ment del Parlament, designa la següent diputada com a 
membre de la mesa de la següent Comissió:

Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED)

Presidenta: Carmen de Rivera i Pla

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s
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Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 870 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Ferran Falcó Isern ha estat designat a la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 871 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 41 del Reglament del Par-
lament, comunica que el diputat Albert Donés i An-
tequera ha estat designat membre de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 898 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jo, en David Fernàndez i Ramos, president del Grup 
Mixt - Candidatura d’Unitat Popular, de la formació 
política Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa 
d’Esquerres,

Comunico que:

En David Fernàndez i Ramos serà el representant del 
Grup Mixt - Candidatura d’Unitat Popular - Alterna-
tiva d’Esquerres a la Comissió de l’Estatut dels Dipu-
tats.

Barcelona, 16 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
President del Grup Mixt - Candidatura d’Unitat 
Popular - Alternativa d’Esquerres

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 900 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, proposa al diputat Ce-
lestino Corbacho Chaves com a membre de la Comis-
sió de l’Estatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 901 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Joan Mena Arca, portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableix el Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat David Companyon ha estat designat membre 
de la comissió de l’Estatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 903 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
la següent adscripció de diputats a les comissions par-
lamentàries:

Comissió: 

Comissió de l’Estatut dels Diputats

Alta

Pere Calbó i Roca

Palau del Parlament, 15 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Constitució, ratificació del president i elecció 
del secretari

Comissió de l’Estatut dels Diputats

El dia 17 de gener de 2013, en la sessió que ha convo-
cat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Co-
missió de l’Estatut dels Diputats.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb els articles 40.1 i 
55.1 del Reglament del Parlament, pels diputats se-
güents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Ferran Falcó i Isern

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Albert Donés i Antequera

Grup Parlamentari Socialista

Celestino Corbacho i Chaves

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pere Calbó i Roca

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

David Companyon i Costa

Grup Parlamentari de Ciutadans

Carmen de Rivera i Pla

Grup Mixt

David Fernàndez i Ramos

El Grup Parlamentari de Ciutadans, al qual ha corres-
post la presidència de la Comissió, de conformitat amb 
l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament del 15 de gener de 2013, ha designat presi-
denta la diputada Carmen de Rivera i Pla, la qual ha 
estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb els articles 41.2 i 55.1 del 
Reglament del Parlament, ha elegit secretari el diputat 
Ferran Falcó i Isern.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Ferran Falcó i Isern Carmen de Rivera i Pla

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Tram. 399-00005/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 965 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Recasens i Guinot, d’acord amb el que disposa 
l’article 20.1 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al G. P. de 
Convergència i Unió.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2013

Joan Recasens i Guinot Vist i plau
Diputat del GP de CiU Jordi Turull i Negre
 Portaveu del GP de CiU

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Credencial del diputat Joan Recasens i Guinot

Presentació
Reg. 956 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 22.01.2013

Credencial de diputat autonòmic

Junta electoral provincial de Barcelona

Inmaculada Zapata Camacho, Il·lma. Sra. presidenta de 
l’esmentada Junta Electoral, expedeixo aquesta creden-
cial per fer constar que el senyor Joan B. Recasens i 
Guinot ha estat designat diputat electe per la circums-
cripció electoral de Barcelona, atès que està inclòs en la 
llista de candidats presentada a les Eleccions al Parla-
ment de Catalunya 2012 per Convergència i Unió (CiU) 
i ha obtingut majoria de vots, segons el resultat de l’escru-
tini fet el dia vint-i-vuit de novembre de dos mil dotze.

I, a l’efecte de presentació al Parlament de Catalunya, 
expedeixo aquesta credencial a Barcelona, el dia disset 
de gener de dos mil tretze.

Inmaculada Zapata Camacho
Presidenta de la Junta Electoral Provincial
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