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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 62/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 23/2012, referent al 
Departament de Cultura, publicitat de les subvencions con
cedides, corresponent al 2010 i el 2011
Tram. 256-00037/09
Adopció p. 13

Resolució 63/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 24/2012, referent a 
ICF Equipaments, SAU, corresponent al 2008
Tram. 256-00038/09
Adopció p. 13

Resolució 64/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 31/2012, sobre ICF 
Equipaments, SAU, corresponent al 2009
Tram. 256-00003/10
Adopció p. 13

Resolució 65/X del Parlament de Catalunya, d’en
càrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un in
forme de fiscalització relatiu a l’activitat economicofinancera 
de l’Ajuntament de Creixell durant els exercicis 2006 a 2010
Tram. 253-00001/10
Adopció p. 14

Resolució 66/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció del submarí Ictineu 3
Tram. 250-00041/10
Adopció p. 14

Resolució 67/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió 
social
Tram. 250-00053/10
Adopció p. 14

Resolució 68/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la constitució del Consell Català de l’Empresa
Tram. 250-00054/10
Adopció p. 15

Resolució 69/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la presentació d’un projecte de llei de polígons industrials
Tram. 250-00055/10
Adopció p. 16

Resolució 70/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment de la directiva europea del temps de treball 
i la normativa sobre drets laborals i salut i seguretat en el 
treball
Tram. 250-00056/10
Adopció p. 16

Resolució 71/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la situació dels treballadors de Gallostra, de Pineda de Mar
Tram. 250-00089/10 i 250-00118/10
Adopció p. 17

Resolució 72/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la declaració de caducitat del permís d’investigació d’hidro
carburs atorgat a Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en 
España
Tram. 250-00091/10
Adopció p. 17

Resolució 73/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la promoció dels albergs de joventut
Tram. 250-00105/10
Adopció p. 18

Resolució 74/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova el Dictamen sobre l’adequació al principi de 
subsidiarietat de la Proposta de reglament del Parlament 
Europeu i del Consell de modificació del Reglament (CE) 
261/2004, pel qual s’estableixen normes comunes sobre 
compensació i assistència als passatgers aeris en cas de 
denegació d’embarcament i de cancel·lació o de gran en
darreriment dels vols, i del Reglament 2027/1997, relatiu a la 
responsabilitat de les companyies aèries pel que fa al trans
port aeri dels passatgers i de llur equipatge
Tram. 295-00029/10
Adopció p. 18

Resolució 93/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la regularització de la paga extraordinària no satisfeta als 
empleats públics
Tram. 250-00117/10
Adopció p. 20

Resolució 94/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la realització d’una campanya de seguretat viària amb rela
ció al manteniment dels vehicles
Tram. 250-00100/10
Adopció p. 21

Resolució 95/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració d’un estudi sobre l’ús de gasos lacrimògens per 
a dispersar concentracions
Tram. 250-00171/10
Adopció p. 21

Resolució 96/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la cessió de la Residència de Les per a la pernoctació dels 
mossos d’esquadra destinats a la Val d’Aran
Tram. 250-00213/10
Adopció p. 22

Resolució 97/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la concessió de préstecs a les sales i les empreses d’exhibi
ció cinematogràfica
Tram. 250-00182/10
Adopció p. 22
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La Proposta de resolució per la qual es crea una subcomissió d’energia dins la Comissió d’Empresa i Ocupació (tram. 251-00001/10), a la pàg. 89, ha estat modificada en el BOPC 93, pàg. 89.
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Resolució 98/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aplicació del tipus reduït de l’impost sobre el valor afegit a 
les activitats culturals
Tram. 250-00183/10
Adopció p. 22

Resolució 99/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida
Tram. 250-00212/10
Adopció p. 23

Resolució 100/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment dels recursos destinats al Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Tram. 250-00148/10
Adopció p. 23

Resolució 111/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’accés a l’assistència sanitària del Servei Català de la Salut
Tram. 250-00073/10
Adopció p. 24

1.15. Mocions

Moció 10/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa
Tram. 302-00020/10
Aprovació p. 24

Moció 11/X del Parlament de Catalunya, sobre els 
efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea relativa als desnonaments per execució hipotecària
Tram. 302-00021/10
Aprovació p. 26

Moció 12/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
política de foment de l’emprenedoria i de suport a la petita i 
mitjana empresa
Tram. 302-00023/10
Aprovació p. 27

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la reforma del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 300-00026/10
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre la creació d’ocupació 
i la lluita contra l’atur
Tram. 300-00027/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre la situació i les pers
pectives del sector primari
Tram. 300-00028/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre la situació del món lo
cal i la seva capacitat de prestació de serveis
Tram. 300-00029/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’ha
bitatge
Tram. 300-00030/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre les participacions 
preferents
Tram. 300-00031/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre la política comercial
Tram. 300-00032/10
Substanciació p. 28

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corres
ponent al 2012
Tram. 360-00003/10
Debat de l’Informe en el Ple p. 28

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació  
a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del 
Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 577/98 del Con
sell, relatiu a l’organització d’una enquesta mostral sobre la 
població activa a la Comunitat
Tram. 295-00033/10
Coneixement de la proposta p. 28

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa als requisits d’entrada i residència dels nacionals 
de tercers països amb fins de recerca, estudis, intercanvi 
d’alumnes, pràctiques remunerades i no remunerades, ser
veis de voluntariat i col·locació «au pair»
Tram. 295-00036/10
Coneixement de la proposta p. 28

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con
sell relatiu a mesures per a reduir el cost del desplegament 
de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velo
citat
Tram. 295-00037/10
Coneixement de la proposta p. 29

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con
sell de modificació del Reglament (CE) 207/2009 sobre la 
marca comunitària
Tram. 295-00038/10
Coneixement de la proposta p. 29

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 el Centre de Creació i 
Pensament Contemporani Can Xalant, de Mataró
Tram. 250-00074/10
Rebuig p. 29

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. 250-00096/10
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre l’inici dels tràmits per 
a la construcció d’una escola d’educació infantil i primària 
a Abrera
Tram. 250-00099/10
Rebuig p. 29
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Proposta de resolució sobre el pagament al Consell 
Comarcal del Garraf dels imports pendents en concepte de 
beques de menjador i transport escolar col·lectiu
Tram. 250-00128/10
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
legislació que regula la presència de banderes en edificis 
oficials
Tram. 250-00132/10
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut escola a Polinyà
Tram. 250-00156/10
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre el lliurament al Parla
ment d’un informe relatiu a l’ús de bales de goma
Tram. 250-00172/10
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre la implantació de la 
identificació visible dels membres dels cossos de seguretat
Tram. 250-00173/10
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre la coordinació de l’ac
tuació dels cossos policials de l’Estat i dels Mossos d’Es
quadra en els casos d’espionatge polític
Tram. 250-00185/10
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre la presentació d’un es
tudi sobre les causes de l’increment dels delictes
Tram. 250-00203/10
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre la declaració del mo
nestir de Ripoll com a Patrimoni de la Humanitat
Tram. 250-00368/10
Retirada p. 30

2.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 7/1980, de llibertat religiosa
Tram. 270-00003/10
Debat de totalitat p. 30
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 30

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre els processos de concertació amb els agents econò
mics, socials i polítics amb relació a la situació de Catalunya 
i les possibles sortides de la crisi
Tram. 302-00022/10
Rebuig p. 31

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre el cost de l’accés a les targetes sanitàries i la sostenibili
tat del sistema sanitari
Tram. 302-00024/10
Rebuig p. 31

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 302-00025/10
Rebuig p. 31

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 d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10
Debat de totalitat p. 31
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini per a proposar compareixences p. 31

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’horaris comercials i determina
des activitats de promoció
Tram. 202-00026/10
Esmenes a la totalitat p. 31

Proposició de llei per a la igualtat efectiva entre do
nes i homes
Tram. 202-00032/10
Presentació p. 32

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i les associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00033/10
Presentació p. 53

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el soterrament de la lí
nia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-00220/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre el trasllat del parc de 
neteja de Fomento de Construcciones y Contratas emplaçat 
a l’Eixample de Barcelona
Tram. 250-00221/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de la línia 9 del metro
Tram. 250-00222/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a Lli
çà d’Amunt
Tram. 250-00223/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00224/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la posada en funcio
nament de la línia 9 del metro entre l’estació de Collblanc, a 
l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació de la terminal entre pis
tes de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00225/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser
vei permanent d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de 
Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa, Josep Trueta de 
Girona i Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00227/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65
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Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’Escola El Castell, de Tona, i sobre el mapa escolar d’aquest 
municipi
Tram. 250-00228/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
preinscripció de P3 a l’Escola Sant Baldiri, de Lliçà d’Amunt, 
i sobre el mapa escolar d’aquest municipi
Tram. 250-00229/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre l’anunci de tancament 
de l’Escola Can Montllor, de Terrassa, i sobre la construcció 
del nou emplaçament i la licitació i l’execució de les obres 
d’altres centres educatius d’aquest municipi
Tram. 250-00230/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
la línia de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la Selva del 
Camp, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi
Tram. 250-00231/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies de P3 a l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i el pro
jecte de construcció del nou centre
Tram. 250-00232/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la retirada del Projec
te de decret pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi el 
caràcter d’acadèmia de la llengua occitana, aranès a l’Aran
Tram. 250-00233/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00234/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la ràtio d’alumnes i el 
nombre d’aules de P3 a les escoles públiques d’Esplugues 
de Llobregat i sobre la revisió dels concerts amb les escoles 
concertades d’aquest municipi
Tram. 250-00235/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la transferència de 
les subvencions per a la rehabilitació d’edificis atorgades a  
les comunitats de veïns del barri del Congost, de Granollers
Tram. 250-00236/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la construcció i la po
sada en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 250-00237/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre l’ampliació i els horaris 
de batxillerat de l’Institut Els Pallaresos
Tram. 250-00238/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’expe
dient de regulació d’ocupació d’Ercros i el garantiment del 
futur laboral de Flix i la Ribera d’Ebre
Tram. 250-00239/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la paralització i la sus
pensió dels desnonaments
Tram. 250-00240/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre el CAP L’Arboç
Tram. 250-00241/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla
ces de bombers
Tram. 250-00242/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre el Cos de Bombers
Tram. 250-00243/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’increment del nom
bre de places de mossos d’esquadra de l’àrea regional de 
recursos operatius
Tram. 250-00244/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’organització del sis
tema sanitari
Tram. 250-00245/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre les intervencions on
cològiques, la disponibilitat de sales d’operacions i el servei 
d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 250-00246/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre la publicació dels con
tractes amb els proveïdors i prestataris de serveis sanitaris i 
dels informes de la Central de Resultats
Tram. 250-00247/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre l’abaratiment del 
transport ferroviari de Renfe entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-00248/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre el tancament de les 
delegacions territorials de TV3 a les Terres de l’Ebre, Pirineu 
central, Pallars i Catalunya del Nord
Tram. 250-00249/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
de xoc per a reactivar el comerç i d’un projecte de llei de co
merç que preservi el model comercial català
Tram. 250-00250/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
Gaudí de Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-00251/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre la nova seu de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat
Tram. 250-00252/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre el servei mèdic de 
l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detin
guts, al districte de les Corts de Barcelona
Tram. 250-00253/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre la capacitat de l’emis
sari submarí i del caixó construït en l’últim tram del barranc 
de Barenys de Salou
Tram. 250-00254/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre l’Escola Gil Cristià, de 
la Selva del Camp
Tram. 250-00255/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69
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Proposta de resolució sobre el garantiment del dret 
d’escollir una escola pública a la Selva del Camp
Tram. 250-00256/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre la revocació dels per
misos per a fer prospeccions d’hidrocarburs davant el litoral 
català
Tram. 250-00257/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta de places de P3 a l’Escola Vilamagore, de Sant Pere 
de Vilamajor
Tram. 250-00258/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre la pedrera de Santa 
Quitèria, a Vilanova del Vallès
Tram. 250-00259/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un expe
dient sancionador a les centrals nuclears d’Ascó
Tram. 250-00260/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre el garantiment d’un 
servei permanent de pediatria d’urgència al Prat de Llobre
gat
Tram. 250-00261/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre la inclusió del conjunt 
monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de 
béns que poden ésser declarats patrimoni de la humanitat
Tram. 250-00262/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
nom de la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 250-00263/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre la inclusió en els pres
supostos del 2013 d’una partida per a iniciar les obres d’am
pliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00264/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre la reducció de l’acci
dentalitat de la carretera C58 al pas per Vacarisses
Tram. 250-00265/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre l’increment d’aparells 
d’electroestimulació a l’Hospital Universitari Arnau de Vila
nova, de Lleida
Tram. 250-00266/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre el projecte de cons
trucció del túnel de la Bonaigua
Tram. 250-00267/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola El Castell, de Tona
Tram. 250-00268/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola Vilamagore, de Sant Pere 
de Vilamajor
Tram. 250-00269/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la 
Selva del Camp
Tram. 250-00270/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola Poblenou, de Pineda  
de Mar
Tram. 250-00271/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Vilade
cans
Tram. 250-00272/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre la integració urbana de 
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre 
Igualada i Vilanova del Camí
Tram. 250-00273/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre el transport de viat
gers per carretera entre Igualada i Barcelona
Tram. 250-00274/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
delegacions territorials de Televisió de Catalunya i de Cata
lunya Ràdio a les Terres de l’Ebre, el Pirineu, el Pallars i la 
Catalunya del Nord
Tram. 250-00275/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució de defensa del dret a la lli
bertat d’expressió del fiscal superior de Catalunya i de re
buig de la represàlia exercida contra ell pel Govern de l’Estat
Tram. 250-00276/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
escola d’educació infantil i primària a Abrera
Tram. 250-00277/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
llocs de treball de l’empresa Arbora & Ausonia
Tram. 250-00278/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre la supressió de grups 
de P3 a les escoles Germans Corbella i les Aigües, de Car
dedeu
Tram. 250-00279/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa per 
al curs 20132014
Tram. 250-00280/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre l’Escola Sant Baldiri, 
de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00281/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre l’Escola El Castell, de 
Tona
Tram. 250-00282/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
legislació en matèria de seguretat per part de Companyia 
Logística d’Hidrocarburs, SA
Tram. 250-00283/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72
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Proposta de resolució sobre el garantiment dels es
tudis d’enginyer superior agrònom en exclusiva a l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida
Tram. 250-00284/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre la política agrària co
muna
Tram. 250-00285/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
de les polítiques agroalimentàries
Tram. 250-00286/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola El Calderí, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00287/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Montserrat Miró i Vila, de Montcada i Rei
xac
Tram. 250-00288/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut de Pineda de Mar
Tram. 250-00289/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús del 
burca
Tram. 250-00290/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre les actuacions per al 
respecte de les competències de la Generalitat en la trami
tació de l’avantprojecte de llei de l’Estat de caixes d’estalvi i 
fundacions bancàries
Tram. 250-00291/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució d’adhesió a la Iniciativa ciu
tadana europea pel dret humà a l’aigua i al sanejament
Tram. 250-00293/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre l’actualització i la pu
blicació semestral de les dades del Servei Català de la Salut 
al seu web
Tram. 250-00294/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de la línia 9 del metro entre Collblanc i l’aeroport
Tram. 250-00295/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre els serveis sanitaris 
d’urgències i de caps de setmana i festius a Sabadell
Tram. 250-00296/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre les obres de rehabilita
ció del barri d’Espronceda, de Sabadell
Tram. 250-00297/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre les urgències noctur
nes del centre d’atenció primària de Caldes de Montbui
Tram. 250-00298/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les zo
nes tarifàries de la línia 3 de rodalia i l’establiment d’un servei 
integrat d’autobús i tren entre la Garrotxa i Barcelona
Tram. 250-00299/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre el programa de l’Any 
Espriu
Tram. 250-00300/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre la ràtio d’alumnes i el 
nombre de línies de P3 a les escoles d’Esplugues de Llo
bregat
Tram. 250-00302/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es
cola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00303/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre el centre de recursos 
pedagògics i l’equip d’assessorament psicopedagògic de 
l’Escola Juan Salamero, de Gavà
Tram. 250-00304/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre el port de Vilanova i 
la Geltrú
Tram. 250-00305/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre les escoles Pau Casals 
i El Bosc, de Rubí
Tram. 250-00306/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
sentències del Tribunal Superior de Justícia relatives als 
usos lingüístics a les administracions
Tram. 250-00307/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre el tram entre Mont
blanc i Lleida de l’autopista AP2
Tram. 250-00308/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
designació de zona sensible a la totalitat de la conca del 
Besòs
Tram. 250-00309/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució de disconformitat amb l’apli
cació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria his
tòrica
Tram. 250-00310/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre els serveis d’especia
listes del CAP La Solana, de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00311/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre la presentació de re
cursos d’inconstitucionalitat en cas de vulneració de com
petències de la Generalitat
Tram. 250-00312/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret 
humà a l’aigua
Tram. 250-00313/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de l’estació de la Zona Franca de la línia 9 del metro
Tram. 250-00314/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de la línia 9 del metro
Tram. 250-00315/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76
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Proposta de resolució sobre el garantiment d’un 
servei d’urgències de pediatria al Prat de Llobregat
Tram. 250-00316/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in
forme sobre el funcionament de l’oficina de turisme virtual
Tram. 250-00377/10
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre la presentació de sen
gles informes sobre el pla «Joves per l’ocupació» i sobre el 
Programa d’ocupació per a persones aturades de llarga du
rada 20122013
Tram. 250-00378/10
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre el reinici de les obres 
de construcció del centre d’atenció primària UA3 al barri del 
Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00379/10
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
composició de la comissió de seguiment de la línia ferrovià
ria entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 250-00380/10
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre el conveni entre l’Ajun
tament de Barcelona, la Generalitat, «la Caixa» i Fira de Bar
celona per a habilitar dos pavellons de la fira com a recintes 
museístics
Tram. 250-00381/10
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Ins
titut Pau Vila, de Sabadell
Tram. 250-00382/10
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre la presentació del pro
jecte previst per al centre Arts Santa Mònica
Tram. 250-00383/10
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
contractes programa amb escoles concertades i sobre el 
desplegament de la Llei d’educació
Tram. 250-00384/10
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Montserrat Miró, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00385/10
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pro
jecte de construcció d’una via per a bicicletes i vianants que 
connecti Breda amb l’estació de Riells i Viabrea  Breda
Tram. 250-00386/10
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre el pagament de les in
demnitzacions als afectats per les expropiacions pel pas del 
tren de gran velocitat entre Barcelona i La Jonquera
Tram. 250-00387/10
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla estra
tègic de polítiques de dones 20122015
Tram. 250-00388/10
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre una nova redacció de  
la proposta de decret de regulació del Consell Nacional  
de les Dones de Catalunya
Tram. 250-00389/10
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre la retirada de la deman
da contenciosa administrativa interposada per la delegada 
del Govern de l’Estat contra l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló
Tram. 250-00390/10
Presentació p. 86

Proposta de resolució sobre la recuperació i el 
manteniment de serveis mèdics de guàrdia i nocturns a Bla
nes, Lloret de Mar i Tossa de Mar
Tram. 250-00391/10
Presentació p. 87

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu al Compte general de la Gene
ralitat corresponent al 2010
Tram. 257-00001/10
Ponència de caràcter informatiu p. 88

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10
Presentació p. 88

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució per la qual es crea una sub
comissió d’energia dins la Comissió d’Empresa i Ocupació
Tram. 251-00001/10
Presentació p. 89

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les polítiques d’inclusió social i d’eradicació de la po
bresa
Tram. 302-00020/10
Esmenes presentades p. 90

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea relativa als desnonaments per execució hipo
tecària
Tram. 302-00021/10
Esmenes presentades p. 95

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els processos de concertació amb els agents econòmics, so
cials i polítics amb relació a la situació de Catalunya i les pos
sibles sortides de la crisi
Tram. 302-00022/10
Esmenes presentades p. 97

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la política de foment de l’emprenedoria i de suport a la 
petita i mitjana empresa
Tram. 302-00023/10
Esmenes presentades p. 100

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 302-00025/10
Esmenes presentades p. 103
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4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat de di
putats
Tram. 234-00010/10 i 234-00011/10
Adopció p. 104

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Segure
tat Viària
Tram. 406-00001/10
Designació de la presidència i adscripció de diputats del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciuta-
dans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Mixt p. 105

Composició de la Comissió d’Estudi dels Models 
de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses
Tram. 406-00002/10
Designació de la presidència i adscripció de diputats del 
Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya p. 106

Composició de la Comissió d’Estudi dels Permisos 
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencio
nals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 406-00003/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya p. 107

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. 407-00002/10
Constitució i ratificació del president p. 107

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 395-00011/10
Sol·licitud p. 108

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolu
pament i Salut Reproductiva
Tram. 413-00001/10
Designació de membres p. 108
Constitució, elecció de la coordinadora i designació d’es-
pecialistes p. 109

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el procés de privatitza
ció de diversos centres d’atenció primària
Tram. 354-00001/10
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre els objectius del seu 
departament
Tram. 354-00014/10
Retirada de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre els projectes i el frac
cionament de l’Institut Català de la Salut
Tram. 354-00026/10
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre les reformes proposa
des per l’Institut Català de la Salut
Tram. 354-00029/10
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre les reformes proposa
des per l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 354-00030/10
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la privatització de la 
sanitat pública
Tram. 354-00031/10
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’informe «Aproximació 
a un nou plantejament estratègic per a les empreses públi
ques i els consorcis de salut de la Generalitat»
Tram. 354-00032/10
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’informe «Aproximació 
a un nou plantejament estratègic per a les empreses públi
ques i els consorcis de salut de la Generalitat»
Tram. 354-00033/10
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la disso
lució i liquidació del Consorci Casa de les Llengües
Tram. 354-00055/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In
terior amb el conseller d’Interior sobre el sistema d’identifi
cació dels agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00057/10
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste
nibilitat sobre la situació jurídica derivada de les interlocu
tòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre 
la concessió de la gestió del servei d’abastiment d’aigua en 
alta d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
Tram. 354-00065/10
Sol·licitud i tramitació p. 111

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In
terior amb el conseller d’Interior sobre els motius del mante
niment de les sancions a les persones que van participar en 
la campanya «No vull pagar»
Tram. 354-00067/10
Sol·licitud i tramitació p. 111

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés, pre
sident del Patronat de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant 



29 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 68

SUMARI 9

la Comissió de Salut perquè expliqui les reformes proposa
des per aquest hospital
Tram. 356-00021/10
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de Josep M. Piqué, 
director general de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la 
Comissió de Salut perquè expliqui les reformes proposades 
per aquest hospital
Tram. 356-00022/10
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de Joan Viñas Salas, 
president de l’Institut Català de la Salut, davant la Comis
sió de Salut perquè expliqui les reformes proposades per 
aquesta empresa pública
Tram. 356-00023/10
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Casano
vas i Lax, director gerent de l’Institut Català de la Salut, da
vant la Comissió de Salut perquè expliqui les reformes pro
posades per aquesta empresa pública
Tram. 356-00024/10
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença del director del Ser
vei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre l’informe «Aproximació a un nou plantejament 
estratègic per a les empreses públiques i els consorcis de 
salut de la Generalitat»
Tram. 356-00025/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Carlos Mas Ivars, 
president de PricewaterhouseCoopers Espanya, davant la 
Comissió de Salut perquè expliqui l’informe «Aproximació 
a un nou plantejament estratègic per a les empreses públi
ques i els consorcis de salut de la Generalitat»
Tram. 356-00027/10
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de la presidenta del 
Comitè 1er de Desembre davant la Comissió de Salut per
què informi sobre les activitats de les entitats associades al 
Comitè i els efectes dels retards en els pagaments dels ser
veis prestats per compte de la Generalitat
Tram. 356-00033/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Miquel Vilardell, 
president del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Pro
grés del Sistema Sanitari, davant la Comissió de Salut per
què informi sobre la seva tasca d’assessorament al Govern 
en matèria de salut
Tram. 356-00050/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença d’Albert Ledesma, 
responsable operatiu del Programa de prevenció i atenció a  
la cronicitat del Departament de Salut, davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui els objectius d’aquest programa
Tram. 356-00069/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argi
mon i Pallàs, conseller delegat de l’Agència de Qualitat i Ava
luació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre l’evolució de programes i indicadors de 
la Central de Resultats
Tram. 356-00070/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Joan B. Casas On
teniente, president de la Comissió Tècnica de la Central de 
Balanços del Servei Català de la Salut, davant la Comis

sió de Salut perquè expliqui l’evolució dels indicadors de la 
Central de Balanços
Tram. 356-00082/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença d’Abelardo García de 
Lorenzo Mateos, president de la Societat Espanyola de Nu
trició Parenteral i Enteral, davant la Comissió de Salut per
què informi sobre els objectius d’aquesta entitat i els estu
dis que ha desenvolupat
Tram. 356-00092/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut per
què informi sobre les línies d’actuació de la Direcció General 
de Joventut
Tram. 356-00093/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè infor
mi sobre l’accés a la targeta sanitària individual de les per
sones no assegurades pel Servei Nacional de Salut
Tram. 356-00095/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Tecnologia davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè valori els aprenentat
ges tecnològics en el sistema educatiu i les conseqüències 
de possibles reformes legislatives estatals
Tram. 356-00147/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença de la directora del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció davant la Comissió 
de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les tasques 
d’aquest centre amb relació a la inserció sociolaboral dels 
reclusos i sobre la seva estructura i organització
Tram. 356-00153/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença d’Enric Ticó i Buxa
dós, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu
nya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre la situació, el programa d’actuació i les previ
sions de futur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 356-00168/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià 
Calvet, director de l’Institut Català del Sòl, davant la Comis
sió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la situa
ció, el programa d’actuació i les previsions de futur d’aquest 
institut
Tram. 356-00169/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença de Leonard Carcolé, 
director de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació, 
el programa d’actuació i les previsions de futur d’aquesta 
agència
Tram. 356-00170/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença de Jaume Fornt i Pa
radell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, da
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre la situació, el programa d’actuació i les previsions de 
futur d’aquesta agència
Tram. 356-00171/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença de Jaume Miranda i 
Canals, director de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, da
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
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sobre la situació, el programa d’actuació i les previsions de 
futur d’aquest institut
Tram. 356-00172/10
Sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Tost i 
Borràs, director de l’Agència de Residus de Catalunya, da
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre la situació, el programa d’actuació i les previsions de 
futur d’aquesta agència
Tram. 356-00173/10
Sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Abad, di
rectora del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi so
bre les línies d’actuació d’aquest centre
Tram. 356-00174/10
Sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença de Carles Gilbert, al
calde de la Granadella, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè presenti l’estudi «Impacte econòmic de l’ener
gia eòlica a escala local a Catalunya»
Tram. 356-00175/10
Sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença de Sergi Soladié da
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’es
tudi «Impacte econòmic de l’energia eòlica a escala local a 
Catalunya»
Tram. 356-00176/10
Sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença de Carles A. Gasòli
ba i Böhm, president de la fundació Centre d’Informació i 
Documentació Internacionals a Barcelona (Cidob), davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per
què informi sobre les actuacions i els objectius d’aquesta 
fundació
Tram. 356-00177/10
Sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Sagarra i Tri
as, president de l’Associació per a les Nacions Unides a Es
panya, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre les activitats i els objectius 
d’aquesta associació
Tram. 356-00178/10
Sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença de Joan Nogué i Font, 
director de l’Observatori del Paisatge, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les tasques d’aques
ta entitat
Tram. 356-00181/10
Sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença de Toni Altaió i Morral, 
portaveu de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natu
ra, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè ex
pliqui les tasques de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental
Tram. 356-00182/10
Sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença de la directora gene
ral de Polítiques Ambientals davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè expliqui les tasques de l’Obrador del 
Tercer Sector Ambiental
Tram. 356-00183/10
Sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença de Pedro L. Yúfera, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la Comis
sió de Justícia i Drets Humans perquè presenti la proposta 

de modificació legislativa en matèria de sobreendeutament i 
execució hipotecària
Tram. 356-00186/10
Sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Jesús Sánchez, 
diputat de la comissió normativa del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
perquè presenti la proposta de modificació legislativa en 
matèria de sobreendeutament i execució hipotecària
Tram. 356-00187/10
Sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Joan Aregio Navar
ro, exdirector el Servei Català de Trànsit, davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els motius per a sancionar les 
persones que van participar en la campanya «No vull pagar»
Tram. 356-00188/10
Sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè infor
mi sobre els motius del manteniment de les sancions a les 
persones que van participar en la campanya «No vull pagar»
Tram. 356-00189/10
Sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
les denúncies presentades contra membres de la Platafor
ma d’Afectats per la Hipoteca a Sabadell el 13 i el 14 d’abril 
de 2013
Tram. 356-00191/10
Sol·licitud p. 117

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

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l’atenció 
sanitària del 2012
Tram. 355-00028/10
Substanciació p. 118

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen
gua amb el conseller de Cultura sobre la dissolució i liquida
ció del Consorci Casa de les Llengües
Tram. 355-00039/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 118

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

Compareixença d’una representació de l’Associa
ció de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les 
activitats d’aquesta entitat
Tram. 357-00057/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença del portaveu de l’Observatori con
tra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Perso
nes per a presentar l’informe corresponent al període 2011
2012
Tram. 357-00058/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença del portaveu del Consell Nacional 
de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Transsexuals i Bisexuals 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar 
sobre la situació d’aquest col·lectiu
Tram. 357-00059/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença del responsable de l’Observatori 
de la Igualtat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da
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vant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar de 
les eines sobre gènere i comunicació elaborades pel Consell
Tram. 357-00060/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença del secretari d’Ocupació i Relaci
ons Laborals davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre la situació de les dones al món laboral i 
sobre les necessitats en polítiques actives d’igualtat en em
presa i ocupació
Tram. 357-00061/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença d’una representació de la Secre
taria de la Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres 
de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre la situació de les dones al món laboral i 
sobre les necessitats en polítiques actives d’igualtat en em
presa i ocupació
Tram. 357-00062/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença d’una representació de la Secre
taria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre la situació de les dones al món laboral i 
sobre les necessitats en polítiques actives d’igualtat en em
presa i ocupació
Tram. 357-00063/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença d’una representació de la Secre
taria de la Dona i per la Igualtat de la Unió Sindical 
Obrera de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre la situació de les dones al 
món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00064/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença d’una representació de la Secretaria 
de la Dona de la Confederació General del Treball davant la  
Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre  
la situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats 
en polítiques actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00065/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de la directora de la Fundació Ma
ria Aurèlia Capmany davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre la situació de les dones al 
món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives d’i
gualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00066/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de la directora de la Fundació Surt 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a infor
mar sobre la situació de les dones al món laboral i sobre 
les necessitats en polítiques actives d’igualtat en empresa 
i ocupació
Tram. 357-00067/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença d’una representació de l’Associa
ció de Dones Emprenedores davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a informar sobre la situació de les dones 
al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00068/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença d’una representació de la Xarxa 
de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social davant  
la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la  

situació de les dones al món laboral i sobre les necessitats 
en polítiques actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00069/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
informar sobre la proposta del Pla per al dret a l’habitatge 
20132016
Tram. 357-00070/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença d’Antoni Puñet Plensa, de la plata
forma Salvem la Tossa d’Algerri, davant la Comissió de Ter
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre la importància de 
preservar l’espai natural de la tossa d’Algerri i sobre els pro
cessos administratius relacionats amb aquesta preservació
Tram. 357-00071/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de Ramon Fontova Carles, de la 
plataforma Salvem la Tossa d’Algerri, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la importància 
de preservar l’espai natural de la tossa d’Algerri i sobre els 
processos administratius relacionats amb aquesta preser
vació
Tram. 357-00072/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de Miquel Plensa, alcalde d’Algerri 
(Noguera), davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre la importància de preservar l’espai natural 
de la tossa d’Algerri i sobre els processos administratius re
lacionats amb aquesta preservació
Tram. 357-00073/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença del secretari de Territori i Mobilitat 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar 
sobre les polítiques de mobilitat segures i sostenibles
Tram. 357-00074/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació de la Societat 
Catalana de Tecnologia davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats perquè valori els aprenentatges tecnològics en 
el sistema educatiu i les conseqüències de possibles refor
mes legislatives estatals
Tram. 357-00075/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença del director del Servei Català de la 
Salut davant la Comissió de Salut per a informar sobre l’in
forme «Aproximació a un nou plantejament estratègic per a 
les empreses públiques i els consorcis de salut de la Gene
ralitat»
Tram. 357-00076/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de la presidenta del Comitè 1er de 
Desembre davant la Comissió de Salut per a informar sobre 
les activitats de les entitats associades al Comitè i els efec
tes dels retards en els pagaments dels serveis prestats per 
compte de la Generalitat
Tram. 357-00077/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de Miquel Vilardell, president del 
Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sis
tema Sanitari, davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre la seva tasca d’assessorament al Govern en matèria 
de salut
Tram. 357-00078/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’Albert Ledesma, responsable 
operatiu del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat 
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del Departament de Salut, davant la Comissió de Salut per a 
explicar els objectius d’aquest programa
Tram. 357-00079/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, 
conseller delegat de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sani
tàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a infor
mar sobre l’evolució de programes i indicadors de la Central 
de Resultats
Tram. 357-00080/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença de Joan B. Casas Onteniente, pre
sident de la Comissió Tècnica de la Central de Balanços del 
Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut per a 
explicar l’evolució dels indicadors de la Central de Balanços
Tram. 357-00081/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’Abelardo García de Lorenzo Ma
teos, president de la Societat Espanyola de Nutrició Paren
teral i Enteral, davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre els objectius d’aquesta entitat i els estudis que ha 
desenvolupat
Tram. 357-00082/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença del director del Servei Català de la 
Salut davant la Comissió de Salut per a informar sobre l’ac
cés a la targeta sanitària individual de les persones no asse
gurades pel Servei Nacional de Salut
Tram. 357-00083/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2011
Tram. 359-00004/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 122

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

Informe sobre l’estat dels serveis socials de Cata
lunya
Tram. 334-00013/10
Presentació p. 122

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara contra la Resolució de la Mesa 
del Parlament de Catalunya del 20 de març de 2012 per la 
qual es rebutja la iniciativa legislativa popular per la igualtat 
d’oportunitats en el sistema educatiu català
Tram. 383-00001/10
Coneixement p. 123
Acord de compareixença del Parlament p. 123
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 

O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 62/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
23/2012, referent al Departament de Cultura, 
publicitat de les subvencions concedides, 
corresponent al 2010 i el 2011
Tram. 256-00037/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 3, 11.04.2013, DSPC-C 70

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 9 i 11 d’abril, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
23/2012, referent al Departament de Cultura, publi-
citat de les subvencions concedides, corresponent al 
2010 i el 2011 (tram. 256-00037/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 23/2012, referent al Departament de Cultu-
ra, publicitat de les subvencions concedides, correspo-
nent al 2010 i el 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 32/2012.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a se-
guir les recomanacions de l’Informe de fiscalització 
23/2012 i, especialment, a desplegar per reglament 
l’article 18 de la Llei 38/2003, general de subvencions, 
abans de la fi del 2013 per a fer efectiu el compliment 
del principi de transparència, i a establir un termini re-
lativament curt entre la concessió de la subvenció i el 
dia en què es publica. En tot cas, aquesta informació 
s’ha de publicar trimestralment.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Ferran Falcó i Isern

Resolució 63/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, 
corresponent al 2008
Tram. 256-00038/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 3, 11.04.2013, DSPC-C 70

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 9 i 11 d’abril, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
24/2012, referent a ICF Equipaments, SAU, correspo-
nent al 2008 (tram. 256-00038/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de 
fiscalització 24/2012, referent a ICF Equipaments, 
SAU, corresponent al 2008.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 24/2012.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Ferran Falcó i Isern

Resolució 64/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, cor-
responent al 2009
Tram. 256-00003/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 3, 11.04.2013, DSPC-C 70

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 9 i 11 d’abril, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, corresponent 
al 2009 (tram. 256-00003/10).

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

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 31/2012, sobre ICF Equipaments, SAU, cor-
responent al 2009.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 31/2012.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Ferran Falcó i Isern

Resolució 65/X del Parlament de Catalunya, 
d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de 
l’elaboració d’un informe de fiscalització 
relatiu a l’activitat economicofinancera de 
l’Ajuntament de Creixell durant els exercicis 
2006 a 2010
Tram. 253-00001/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 3, 11.04.2013, DSPC-C 70

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda el dia 11 d’abril, ha estudiat el text de la 
Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de 
Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalitza-
ció relatiu a l’activitat economicofinancera de l’Ajun-
tament de Creixell durant els exercicis 2006 a 2010 
(tram. 253-00001/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya encarrega a la Sindicatu-
ra de Comptes que elabori un informe de fiscalització 
de regularitat sobre l’activitat economicofinancera de 
l’Ajuntament de Creixell (Tarragonès) durant els exer-
cicis 2006 a 2010 pel que fa a les despeses extrapres-
supostàries i als moviments derivats de les contracta-
cions amb motiu del planejament urbanístic derivat, 
especialment en els casos en què l’execució es fa pel 
sistema de cooperació.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Ferran Falcó i Isern

Resolució 66/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció del submarí Ictineu 3
Tram. 250-00041/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 4, 17.04.2013, DSPC-C 75

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció del sub-
marí Ictineu 3 (tram. 250-00041/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 4748) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 5113).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
suport logístic, legal i econòmic al projecte Ictineu 3, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i per 
mitjà dels procediments establerts per la Generalitat, 
per tal de fer possible que s’acabi de construir amb èxit 
al més aviat possible i que, d’aquesta manera, Catalu-
nya es doti d’una eina estratègica que pugui donar su-
port a l’Administració i prestar serveis d’interès públic 
en matèria de recerca, salvaments i riscos ecològics 
i, alhora, donar impuls a un sector tecnològic i eco-
nòmic amb una gran projecció de futur: la tecnologia 
submarina.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 67/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la inserció sociolaboral de les perso-
nes en risc d’exclusió social
Tram. 250-00053/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 4, 17.04.2013, DSPC-C 75

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la inserció sociolaboral de les per-
sones en risc d’exclusió social (tram. 250-00053/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
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menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 4508) i pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 5121).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Potenciar la inserció sociolaboral de les persones en 
risc d’exclusió social. Per a fer-ho, ha de:

Primer. Formar sectors emergents que generin ocupa-
ció i impulsar mesures que permetin l’alternança de la 
formació i el treball, de manera que s’incrementi l’ocu-
pació dels desocupats, especialment dels joves que han 
abandonat la formació precoçment.

Segon. Afavorir l’accés de les entitats del tercer sec-
tor i agents econòmics i socials a la gestió de les po-
lítiques actives d’ocupació com a agents clau per a la 
inserció sociolaboral dels col·lectius més vulnerables.

Tercer. Revisar el programa de plans d’ocupació actu-
al perquè sigui un instrument d’inserció laboral més 
flexible, fer viables els itineraris d’inserció que gene-
rin formació i plans d’ocupació, agilitar la selecció 
de candidats als plans d’ocupació, fer possible que les 
empreses accedeixin als plans d’ocupació en determi-
nats supòsits i garantir que els plans d’ocupació esta-
bleixin contactes amb persones amb més risc d’exclu-
sió social.

Quart. Potenciar polítiques actives d’ocupació, fle-
xibles i adaptades al context socioeconòmic actual; 
regularitzar les pràctiques laborals en cursos de for-
mació impartits per entitats i no subvencionats pels 
departaments competents en la matèria, i potenciar 
programes més flexibles en l’àmbit de les polítiques 
actives d’ocupació.

Cinquè. Mantenir els programes d’inserció sociolabo-
ral específics per a col·lectius amb especial dificultat 
d’inserció, establir contractes de treball a temps par-
cial per a joves en risc d’exclusió, impulsar i crear in-
centius per a les empreses que contractin joves en risc 
d’exclusió social, fomentar la contractació de treball a 
temps parcial per a joves, incrementar l’ocupació dels 
joves tutelats i extutelats per la Generalitat de Catalu-
nya com a col·lectiu especialment vulnerable i impul-
sar programes d’alfabetització digital.

Sisè. Reservar determinats llocs de treball per a la 
contractació de persones en situació d’exclusió socio-
laboral, afavorir la contractació de persones en risc 
d’exclusió en el marc de les clàusules socials, afavorir 
la contractació de serveis prestats per empreses d’in-
serció i centres especials de treball en el marc de les 
clàusules socials.

Setè. Mantenir, durant el període de l’acord del Pla de 
Suport al Tercer Sector Social, les mesures en matèria 

de contractació pública que ja aplica en el cas de la 
previsió de reserva de contractes a centres especials 
de treball, i també altres consideracions sobre la incor-
poració de clàusules socials en els plecs de clàusules 
administratives de les contractacions del sector públic.

b) Presentar al Parlament, durant el 2013, un informe 
sobre el compliment d’aquestes mesures i comparèi-
xer, si escau, davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció per tal de donar compte de les actuacions dutes a 
terme.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 68/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la constitució del Consell Català de 
l’Empresa
Tram. 250-00054/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 4, 17.04.2013, DSPC-C 75

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la constitució del Consell Ca-
talà de l’Empresa (tram. 250-00054/10), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 4749) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 5122).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar, de manera immediata, un reglament per 
a establir la composició i les funcions del Consell Ca-
talà de l’Empresa, regular-ne la participació dels dife-
rents agents socials i determinar les comissions per-
tinents perquè el Consell funcioni correctament.

b) Constituir de manera immediata, un cop aprovat 
el reglament, el Consell Català de l’Empresa, d’acord 
amb el que estableixen la Llei 11/2011, del 29 de de-
sembre, de reestructuració del sector públic per a agi-
litar l’activitat administrativa, i el Pla d’actuacions in-
dustrials i empresarials de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas
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Resolució 69/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la presentació d’un projecte de llei de 
polígons industrials
Tram. 250-00055/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 4, 17.04.2013, DSPC-C 75

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la presentació d’un projecte 
de llei de polígons industrials (tram. 250-00055/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 3052) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 4750) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 5123).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li, durant el 2013, un conjunt de mesures normati-
ves en forma de projecte de llei, si escau, que reguli els 
aspectes següents:

a) La definició en l’àmbit del territori català del terme 
polígon industrial i de les seves característiques, com a 
element previ a qualsevol procés de millora.

b) La creació d’un cens de polígons industrials que in-
corpori les dades relatives a les empreses que inclo-
uen, l’estat de les infraestructures i dels serveis, l’es-
tudi dels accessos i les necessitats de transport públic 
per als treballadors d’aquestes empreses i el mapa de 
consum energètic mitjà de cada polígon.

c) La unificació de disposicions de caràcter sectorial o par-
cial per tal de facilitar-ne el desenvolupament i la gestió.

d) L’establiment d’un programa continu de millora 
dels polígons industrials, amb la dotació econòmica 
adequada per a garantir el manteniment i la dotació 
d’infraestructures i serveis, en el qual cal incorporar 
la millora del transport públic per a accedir als polí-
gons i un estudi per a incorporar mesures energètiques 
sostenibles.

e) La configuració d’un model de gestió pública i priva-
da dels polígons industrials que millori el marc actual.

f) L’adopció d’estímuls financers específics i la simpli-
ficació administrativa per a facilitar la implantació de 
noves activitats.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 70/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el compliment de la directiva euro-
pea del temps de treball i la normativa sobre 
drets laborals i salut i seguretat en el treball
Tram. 250-00056/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 4, 17.04.2013, DSPC-C 75

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el compliment de la directiva 
europea del temps de treball i la normativa sobre drets 
laborals i salut i seguretat en el treball (tram. 250-
00056/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 4751).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, davant l’amenaça que es 
pugui vulnerar la directiva europea del temps de tre-
ball i les diverses normes sobre drets laborals i salut i 
seguretat en el treball, insta el Govern que, per mitjà 
de la Direcció General d’Inspecció de Treball:

a) Faci els requeriments i la proposta d’actes d’infrac-
ció necessaris per a fer complir la directiva europea 
del temps de treball i les diverses normes sobre drets 
laborals i salut i seguretat en el treball.

b) Presenti anualment al Consell de Relacions Labo-
rals el programa d’objectius per tal de completar-lo i 
millorar-lo amb les aportacions dels agents socials, 
amb l’objectiu de vetllar perquè no es degradin els en-
torns de treball.

c) Continuï desenvolupant el Programa de la Direc-
ció General d’Inspecció de Treball amb l’objectiu de 
vetllar pel manteniment d’unes condicions de treball 
dignes.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas
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Resolució 71/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació dels treballadors de Gallos-
tra, de Pineda de Mar
Tram. 250-00089/10 i 250-00118/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 4, 17.04.2013, DSPC-C 75

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la situació dels treballadors de 
Gallostra, SA de Pineda de Mar (tram. 250-00089/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 7768) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 7846), i el text 
de la Proposta de resolució sobre l’empresa Gallos-
tra, de Pineda de Mar (tram. 250-00118/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 7823) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 7847).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern que:

a) Exerceixi, per mitjà del Departament d’Empresa i 
Ocupació, les competències en matèria de relacions 
laborals per tal de mediar en la solució del conflicte 
plantejat pel tancament de l’empresa Gallostra, SA.

b) Adopti les mesures necessàries, per mitjà del De-
partament d’Empresa i Ocupació, per a facilitar la 
continuïtat de l’activitat industrial, amb un projecte in-
dustrial alternatiu i viable que contribueixi a mantenir 
el màxim nombre de llocs de treball.

c) Iniciï, conjuntament amb l’Ajuntament de Pine-
da, les polítiques actives d’ocupació que calguin, es-
pecialment les orientades a cobrir les necessitats de 
formació específiques, per a facilitar la inserció la-
boral dels treballadors que s’han quedat a l’atur amb 
el tancament de Gallostra, SA.

d) Demani a la Direcció General d’Inspecció de Tre-
ball un informe sobre el compliment de les obligaci-
ons legals de Gallostra, SA amb els seus treballadors, i 
en el cas que es detecti alguna irregularitat, emprengui 
les accions pertinents.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 72/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la declaració de caducitat del permís 
d’investigació d’hidrocarburs atorgat a Tere-
do Oils Limited Segunda Sucursal en España
Tram. 250-00091/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 4, 17.04.2013, DSPC-C 75

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la declaració de caducitat del 
permís d’investigació d’hidrocarburs atorgat a Teredo 
Oils Limited Segunda Sucursal en España (tram. 250-
00091/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 7133) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 7844).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar amb el procediment d’extinció iniciat pel 
Departament d’Empresa i Ocupació fins a deixar sen-
se efecte el permís d’investigació d’hidrocarburs ano-
menat Ripoll, de 51.201,30 hectàrees de superfície, 
que afecta les comarques del Ripollès i de la Garrotxa, 
atorgat per l’Acord GOV/93/2012, del 2 d’octubre, a la 
societat mercantil Teredo Oils Limited Segunda Su-
cursal en España, i publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya el 4 d’octubre de 2012, per-
què van incomplir la majoria de les condicions de la 
dita autorització, especialment les relatives a la pre-
sentació del pla de labors d’investigació i la constitució 
de fiança dins el termini de sis mesos des de la publi-
cació de l’acord, a la presentació de la resta d’estudis 
d’impacte ambiental i el programa de restauració i a la 
constitució de fiança per a respondre dels danys medi-
ambientals.

b) Informar les administracions locals, les entitats i 
organitzacions de la societat civil i les forces políti-
ques de les comarques afectades sobre els aspectes se-
güents: en primer lloc, els motius pels quals va con-
cedir aquesta autorització i posteriorment va reduir la 
fiança i, en segon lloc, les conclusions de l’informe que 
ha de redactar el grup de treball sobre l’extracció d’hi-
drocarburs per fractura hidràulica, creat pel Govern 
amb la finalitat de valorar l’estat de coneixement so-
bre les oportunitats i els riscos associats a l’explotació 
d’aquesta font d’hidrocarburs no convencionals, deter-
minar les accions necessàries per a garantir que la Ge-
neralitat sigui l’autoritat que adopta les decisions pú-
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bliques en aquesta matèria i formular recomanacions 
sobre la posició que cal adoptar.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 73/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la promoció dels albergs de joventut
Tram. 250-00105/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 4, 17.04.2013, DSPC-C 75

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’adscripció dels albergs a la 
Direcció General de Turisme (tram. 250-00105/10), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 7845).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar ca-
buda i projecció, en totes les campanyes de promoció, 
polítiques d’ajut i actuacions que faci en l’àmbit del tu-
risme, als albergs de joventut, d’acord amb el pes i el 
paper referencial que té aquest tipus d’establiments en 
l’activitat turística de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària en funcions El vicepresident en funcions
de la Comissió de president de la Comissió

Montserrat Capdevila i Tatché Xavier Crespo i Llobet

Resolució 74/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova el Dictamen sobre 
l’adequació al principi de subsidiarietat de la 
Proposta de reglament del Parlament Euro-
peu i del Consell de modificació del Regla-
ment (CE) 261/2004, pel qual s’estableixen 
normes comunes sobre compensació i as-
sistència als passatgers aeris en cas de de-
negació d’embarcament i de cancel·lació o 
de gran endarreriment dels vols, i del Regla-
ment 2027/1997, relatiu a la responsabilitat 
de les companyies aèries pel que fa al trans-
port aeri dels passatgers i de llur equipatge
Tram. 295-00029/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 4, 17.04.2013, DSPC-C 75

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 17 d’abril de 2013, ha estudiat el text de la Pro-
posta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació del Reglament (CE) 261/2004 pel 
qual s’estableixen normes comunes sobre compensa-
ció i assistència als passatgers aeris en cas de denega-
ció d’embarcament i de cancel·lació o de gran endar-
reriment dels vols, i del Reglament 2027/1997 relatiu 
a la responsabilitat de les companyies aèries pel que 
fa al transport aeri dels passatgers i de llur equipatge 
(tram. 295-00029/10).

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 181.3 
del Reglament del Parlament, la Comissió ha acordat 
d’aprovar el següent

Dictamen

I. Antecedents

A. Base jurídica

L’article 12 del Tractat de la Unió Europea disposa que 
els parlaments nacionals han de vetllar perquè es res-
pecti el principi de subsidiarietat.

L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels 
principis de subsidiarietat i proporcionalitat estableix 
que correspon a cada parlament nacional o cambra 
d’un parlament nacional de consultar, si escau, els par-
laments regionals amb competències legislatives.

L’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
determina que el Parlament de Catalunya ha de par-
ticipar en el control del principi de subsidiarietat amb 
relació als projectes d’actes legislatius de la Unió Eu-
ropea.

L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de 
maig, per la qual es regula la Comissió Mixta per a 
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la Unió Europea, modificada per la Llei de l’Estat 
24/2009, del 22 de desembre, estableix que el Congrés 
i el Senat han de remetre als parlaments de les comu-
nitats autònomes les iniciatives legislatives de la Unió 
Europea sense prejutjar l’existència de competències 
autonòmiques afectades.

B. Procediment

De conformitat amb l’article 6.1 de la Llei de l’Es-
tat 8/1994, la Comissió Mixta per a la Unió Europea 
va trametre al Parlament de Catalunya, amb data 21 
de març de 2013, la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell de modificació del Re-
glament (CE) 261/2004 pel qual s’estableixen normes 
comunes sobre compensació i assistència als passat-
gers aeris en cas de denegació d’embarcament i de 
cancel·lació o de gran endarreriment dels vols, i del 
Reglament 2027/1997 relatiu a la responsabilitat de 
les companyies aèries pel que fa al transport aeri dels 
passatgers i de llur equipatge.

La Comissió Mixta va obrir un termini de quatre set-
manes perquè el Parlament li remetés el corresponent 
dictamen motivat sobre la possible vulneració del 
principi de subsidiarietat.

La Mesa del Parlament, en la sessió del 26 de març 
de 2013, va prendre nota del projecte d’acte legislatiu 
objecte de dictamen i, de conformitat amb el que es-
tableix l’article 181.1 i 2 del Reglament del Parlament 
va donar trasllat a la Comissió d’Empresa i Ocupació 
i va obrir un termini, que va finir el 9 d’abril de 2013, 
perquè els grups parlamentaris hi poguessin formular 
observacions.

Una vegada publicada la proposta d’acte legislatiu de 
la Unió Europea en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya núm. 52 del 2 d’abril de 2013 i un cop 
finit el termini per a la formulació d’observacions, els 
grups parlamentaris no van presentar cap observació 
al respecte. No obstant això, la Mesa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, en la reunió tinguda el 10 
d’abril de 2013, acordà d’incorporar el dit control del 
principi de subsidiarietat en l’ordre del dia de la ses-
sió prevista per al 17 d’abril de 2013 per complir el 
tràmit establert per l’article 181.3 del Reglament del 
Parlament.

De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Es-
tat 8/1994, el termini per a trametre el dictamen a les 
Corts Generals fineix el 18 d’abril de 2013.

C. Objecte

L’objecte del projecte d’acte legislatiu de la Unió Eu-
ropea és la Proposta de reglament del Parlament Euro-
peu i del Consell de modificació del Reglament (CE) 
261/2004 pel qual s’estableixen normes comunes so-
bre compensació i assistència als passatgers aeris 
en cas de denegació d’embarcament i de cancel·lació 
o de gran endarreriment dels vols, i del Reglament 

2027/1997 relatiu a la responsabilitat de les compa-
nyies aèries pel que fa al transport aeri dels passatgers 
i de llur equipatge (tram. 295-00029/10).

Les modificacions dels dits reglaments incorporen 
més garanties en la defensa dels drets dels passatgers 
aeris, tot garantint que les companyies aèries oferei-
xin un nivell elevat de protecció als passatgers quan 
es produeixin alteracions que ocasionin trastorns en 
els viatges (retards, pèrdues de vols de connexió, etc.). 
Concretament, entre altres qüestions, cal destacar que 
es fa una homogeneïtzació de l’abast dels drets dels 
consumidors i s’estableix l’obligatorietat que els estats 
membres designin, d’una banda, els organismes per 
mitjà dels quals els usuaris han de poder vehicular les 
seves queixes i reclamacions i obtenir així una resolu-
ció extrajudicial, i, de l’altra, els organismes encarre-
gats de vetllar pel compliment dels dits reglaments, si 
els estats membres decideixen que han de ser organis-
mes diferents.

Les modificacions es plantegen amb l’objectiu de ga-
rantir que les companyies puguin operar en condicions 
harmonitzades en un mercat liberalitzat.

D. Competències de la Unió Europea que fonamenten 
el projecte d’acte legislatiu

La modificació dels reglaments es basa en l’article 
100.2 del Tractat de funcionament de la Unió Euro-
pea, que estableix que en el marc del procediment le-
gislatiu ordinari el Parlament Europeu i el Consell po-
den aprovar disposicions adequades per a la navegació 
aèria.

E. Connexió amb l’àmbit competencial de la Generali-
tat de Catalunya

La competència de la Generalitat de Catalunya reco-
neguda per l’Estatut d’autonomia i amb connexió ma-
terial amb la proposta de modificació dels reglaments 
del Parlament Europeu i del Consell és la que estableix 
l’article 123, relatiu a la competència exclusiva en ma-
tèria de consum, que inclou en tot cas la defensa dels 
drets dels consumidors i usuaris i l’establiment i l’apli-
cació dels procediments administratius de queixa i re-
clamació (lletra a); la regulació dels òrgans i els proce-
diments de mediació en matèria de consum (lletra c), 
i la regulació de la informació en matèria de consumi-
dors i usuaris (lletra e).

Concretament, l’article 123 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya estableix:

«Article 123. Consum

»Correspon a la Generalitat la competència exclusiva 
en matèria de consum, que inclou en tot cas:

»a) La defensa dels drets dels consumidors i els usua-
ris, proclamats per l’article 28, i l’establiment i l’apli-
cació dels procediments administratius de queixa i re-
clamació.
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»b) La regulació i el foment de les associacions dels 
consumidors i els usuaris i llur participació en els pro-
cediments i afers que les afectin.

»c) La regulació dels òrgans i els procediments de me-
diació en matèria de consum.

»d) La formació i l’educació en el consum.

»e) La regulació de la informació en matèria de consu-
midors i usuaris.»

II. Observacions

Tot i que, d’acord amb l’article 114.3 del Tractat de 
funcionament de la Unió Europea, el Parlament Eu-
ropeu i el Consell són els responsables de dur a terme 
l’aproximació de la legislació en matèria de protecció 
dels consumidors i, per tant, són els competents per 
a modificar la regulació normativa preexistent, i atès 
que els reglaments europeus són obligatoris en tots els 
seus elements i directament aplicables als estats mem-
bres, en aquest cas és procedent que les institucions 
europees puguin tenir en compte, abans de l’aprova-
ció d’aquesta modificació, les observacions planteja-
des per l’Agència Catalana del Consum en l’informe 
del 7 de març de 2013 i enviades al Parlament per la 
vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, amb relació a les afectacions competencials de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de consum, deri-
vades directament de l’article 123 de l’Estatut d’auto-
nomia.

És important destacar que la Comissió Europea valora 
positivament la participació dels parlaments regionals 
amb competències legislatives als efectes de poder te-
nir en compte les aportacions que es puguin fer i, si 
escau, recollir les modificacions puntuals sobre la ma-
tèria (Protocol núm. 2, article 6).

En aquest sentit, es podrien fer avinents les observa-
cions de tipus estrictament competencial que consten 
en l’informe de l’Agència Catalana del Consum del 7 
de març de 2013, i fer notar que quan l’Estat espanyol 
hagi de comunicar a la Comissió Europea quin és l’or-
ganisme competent que ha de vetllar pel compliment 
del reglament i de tramitar les queixes i reclamacions, 
tingui en compte les competències de la Generalitat de 
Catalunya pel que fa al seu àmbit territorial.

III. Conclusió

En la mesura que la Proposta es basa en el que esta-
bleix l’article 100.2 del Tractat de funcionament de la 
Unió Europea i que els estats membres no poden ac-
tuar unilateralment de manera eficaç en aquest àmbit, 
la Proposta no planteja dubtes rellevants pel que fa al 
compliment del principi de subsidiarietat.

El Parlament de Catalunya conclou el següent:

1. La Proposta de reglament del Parlament Euro-
peu i del Consell de modificació del Reglament (CE) 
261/2004 pel qual s’estableixen normes comunes so-
bre compensació i assistència als passatgers aeris 
en cas de denegació d’embarcament i de cancel·lació 
o de gran endarreriment dels vols, i del Reglament 
2027/1997 relatiu a la responsabilitat de les compa-
nyies aèries pel que fa al transport aeri dels passat-
gers i de llur equipatge (tram. 295-00029/10) s’ajusta 
al principi de subsidiarietat.

2. Traslladar a la Comissió Mixta per a la Unió Euro-
pea aquest dictamen i annexar l’informe del 7 de març 
de 2013 elaborat per l’Agència Catalana del Consum i 
enviat al Parlament per la vicepresidenta del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de ma-
nifestar la voluntat que, en aquesta fase legislativa 
inicial, el Parlament europeu i el Consell tinguin en 
compte les afectacions competencials de la Generali-
tat de Catalunya en matèria de consum (en aquest cas 
les derivades directament de l’article 123 de l’Estatut 
d’autonomia) i fer notar que quan l’Estat espanyol hagi 
de comunicar a la Comissió Europea quin és l’organis-
me competent per a vetllar pel compliment del regla-
ment i de tramitar les queixes i reclamacions, tingui en 
compte les dites competències.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Nota: L’informe de l’Agència Catalana del Consum del 
7 de març de 2013 es pot consultar a l’arxiu del Par-
lament.

Resolució 93/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la regularització de la paga extraordi-
nària no satisfeta als empleats públics
Tram. 250-00117/10

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió núm. 4, 17.04.2013, DSPC-C 76

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la regularització de 
la paga extraordinària no satisfeta als empleats públics 
(reg. 250-00117/10), presentada pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 7384) i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 7822).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Estudiar i valorar la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Madrid i les conseqüències d’aquest cas 
per als funcionaris i treballadors de les administraci-
ons públiques catalanes.

b) Iniciar, si els resultats de l’estudi i la valoració de 
la sentència així ho determinen, el procediment i els 
tràmits corresponents per a regularitzar la paga ex-
traordinària no satisfeta als empleats públics per als 
dies meritats fins a l’entrada en vigor del Reial decret 
llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competi-
tivitat.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó

Resolució 94/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la realització d’una campanya de se-
guretat viària amb relació al manteniment 
dels vehicles
Tram. 250-00100/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 4, 18.04.2013, DSPC-C 79

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 18 
d’abril de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la realització d’una campanya de se-
guretat viària amb relació al manteniment dels vehi-
cles (tram. 250-00100/10), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 7374) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 7435).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer ac-
cions de sensibilització per a incentivar la circulació 
en vehicles en bones condicions i alertar dels perills 
que un manteniment inadequat o negligent pot provo-
car en la vida dels conductors i en la dels ocupants dels 
vehicles.

2. El Parlament de Catalunya es compromet a agilitar 
els tràmits necessaris per a iniciar els treballs de la 
Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària, creada per 
la Resolució 12/X del Parlament de Catalunya, perquè 
es puguin estudiar aspectes com ara la necessitat de 
fer un bon manteniment dels vehicles i els riscos de no  
fer-lo.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 95/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’elaboració d’un estudi sobre l’ús de 
gasos lacrimògens per a dispersar concen-
tracions
Tram. 250-00171/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 4, 18.04.2013, DSPC-C 79

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 18 
d’abril de 2013, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’elaboració d’un estudi sobre l’ús de ga-
sos lacrimògens per a dispersar concentracions (tram. 
250-00171/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
10037).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a apor-
tar, per mitjà del Departament d’Interior, a la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic 
i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments 
de Masses els protocols d’actuació i els estudis que 
tingui a la seva disposició sobre l’ús de gasos lacri-
mògens per part dels cossos de seguretat pel que fa 
als supòsits d’aplicació, als efectes sobre la salut dels 
ciutadans i a l’adequació i efectivitat que tenen en di-
ferents situacions.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 96/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la cessió de la Residència de Les per 
a la pernoctació dels mossos d’esquadra 
destinats a la Val d’Aran
Tram. 250-00213/10

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 4, 18.04.2013, DSPC-C 79

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 18 
d’abril de 2013, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la cessió d’un alberg per a la pernoctació 
dels mossos d’esquadra destinats a Vielha e Mijaran 
(tram. 250-00213/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents amb l’Ajuntament de Les perquè en 
breu arribin a un acord per a cedir, en alguns casos 
concrets, l’ús de la Residència de Les a un preu rao-
nable per a l’estada i la pernoctació dels mossos d’es-
quadra destinats a la Val d’Aran que no en siguin ori-
ginaris.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Cosconera Carabassa Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 97/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la concessió de préstecs a les sales i 
les empreses d’exhibició cinematogràfica
Tram. 250-00182/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 4, 18.04.2013, DSPC-C 80

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 18 d’abril de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’oferiment de préstecs avantatjosos 
a les sales i les empreses d’exhibició cinematogràfi-
ca (tram. 250-00182/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 9978) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 10041).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Millorar, respecte a la convocatòria del 2012, quan 
les disponibilitats pressupostàries ho permetin, les 
condicions dels préstecs per a la digitalització de sales 
destinats a empreses d’exhibició cinematogràfica inde-
pendents.

b) Adequar la normativa perquè puguin accedir als 
préstecs per a la digitalització de sales les entitats 
que tinguin com a objectiu la difusió i promoció de la 
cultura i del cinema independent.

c) Adequar la normativa perquè puguin accedir als 
préstecs per a la digitalització les sales que projec-
tin, també pel que fa al doblatge i la subtitulació, en la 
llengua pròpia de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José García Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 98/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’aplicació del tipus reduït de l’impost 
sobre el valor afegit a les activitats culturals
Tram. 250-00183/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 4, 18.04.2013, DSPC-C 80

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 18 d’abril de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’aplicació de l’impost sobre el va-
lor afegit reduït a les activitats culturals (tram. 250-
00183/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 10019).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Mantenir una posició pública inequívoca de rebuig 
de la decisió del Govern de l’Estat d’aplicar el tipus 
general de l’impost sobre el valor afegit a les activitats 
culturals.

b) Reclamar novament al Govern de l’Estat que apliqui 
el tipus reduït de l’impost sobre el valor afegit al con-
junt de l’activitat cultural, atesa la importància estratè-
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gica d’aquest sector a l’hora de garantir un dret bàsic 
dels ciutadans: l’accés a la cultura.

c) Elaborar un pla de xoc per a la cultura catalana 
que permeti afrontar l’impacte de la crisi econòmica 
i que garanteixi la sostenibilitat d’un dels pilars bà-
sics de Catalunya, avui greument amenaçat.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José García Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 99/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la Mostra de Cinema Llatinoamericà 
de Lleida
Tram. 250-00212/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 4, 18.04.2013, DSPC-C 80

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 18 d’abril de 2013, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la Mostra de Cinema Llatinoa-
mericà de Lleida (tram. 250-00212/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10021)

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu reconei-
xement i suport a l’aportació cultural que fa la Mostra 
de Cinema Llatinoamericà de Lleida.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convo-
car, quan les condicions econòmiques i financeres ho 
permetin, una línia de subvencions en règim de con-
currència competitiva per a l’organització, promoció i 
difusió de festivals, mostres i cicles audiovisuals, a la 
qual es podria acollir la Mostra de Cinema Llatinoa-
mericà de Lleida.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José García Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 100/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el garantiment dels recursos destinats 
al Consorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 250-00148/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 4, 18.04.2013, DSPC-C 80

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tingu-
da el 18 d’abril de 2013, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el garantiment dels recursos 
destinats al Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica (tram. 250-00148/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10020).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir i consolidar la coordinació necessària i els 
recursos humans i econòmics destinats al Consorci per 
a la Normalització Lingüística perquè pugui assolir els 
seus objectius i planificar les seves activitats, especial-
ment els cursos de català dels nivells bàsic i intermedi.

b) Garantir i consolidar la coordinació necessària i els 
recursos destinats al Consorci per a la Normalització 
Lingüística perquè hi pugui haver una oferta estable de 
formació dels nivells intermedi i de suficiència de català.

c) Desenvolupar un pla territorial per a combatre 
l’analfabetisme encara existent, especialment entre la 
població immigrada, com a fase prèvia imprescindi-
ble en molts de casos per a poder aprendre català amb 
garanties.

d) Presentar davant la Comissió de Cultura i Llengua 
les conclusions del Pla director del Consorci per a la 
Normalització Lingüística.

e) Crear en el termini d’un mes una comissió mixta 
entre el Govern i els partits amb representació par-
lamentària per a elaborar d’una manera conjunta i 
consensuada una proposta de renovació del paper del 
Govern i els municipis en el Consorci per a la Norma-
lització Lingüística.

f) Tancar en el termini de tres mesos un acord parla-
mentari i amb els ens locals que garanteixi la conti-
nuïtat i la tasca del Consorci per a la Normalització 
Lingüística.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
María José García Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó
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Resolució 111/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’accés a l’assistència sanitària del 
Servei Català de la Salut
Tram. 250-00073/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 3, 18.04.2013, DSPC-C 78

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 18 d’abril 
de 2013, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’accés a l’assistència sanitària del Servei Català 
de la Salut (tram. 250-00073/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
4519).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Establir que les persones que tenien targeta sani-
tària individual (TSI) i que han perdut el dret a ésser 
assegurades per l’Institut Nacional de la Seguretat So-
cial accedeixin directament a l’atenció sanitària de co-
bertura pública del Servei Català de Salut (CatSalut) 
sense haver d’esperar el transcurs del termini de tres 
mesos.

b) Donar la instrucció, clarament, a tots els centres sa-
nitaris de provisió pública que les persones immigra-
des no regulars tenen accés a l’atenció sanitària en les 
mateixes condicions fins que acabi el procés de transi-
ció, el 31 de març, per a evitar situacions de desatenció 
com les que s’han produït.

c) Promoure un acord amb els ajuntaments, per mitjà 
de les associacions d’ens locals, per a garantir que les 
persones immigrades sense domicili fix –o amb domi-
cili compartit o en altres situacions– es puguin empa-
dronar per a garantir l’accés a la sanitat, agafant com a 
model l’empadronament sense domicili fix de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

d) Garantir l’aplicació de criteris homogenis de valo-
ració de l’accés a l’atenció sanitària especialitzada, i 
també la confidencialitat de la informació. Els dits cri-
teris han d’ésser de caràcter estrictament clínic.

e) Garantir que les entitats comunitàries (ONG) i els 
serveis públics, com el centre d’atenció i seguiment de 
drogodependències, puguin continuar tramitant, com 
feien fins ara, la targeta sanitària individual als col-
lectius socialment més estigmatitzats i sanitàriament 
més vulnerables, com ara les persones immigrades 
que exerceixen el treball sexual, els consumidors de 

drogues en actiu o les persones a les quals han diag-
nosticat el VIH.

f) Assegurar que les persones immigrades amb ma-
lalties incloses en programes d’interès sanitari, com el 
del VIH i la sida o el de l’hepatitis, puguin tenir accés 
a l’atenció urgent, primària o especialitzada en funció 
del cas i al tractament de la malaltia d’acord amb la 
prescripció efectuada pel facultatiu del sistema sani-
tari.

g) Assegurar la difusió de la informació relativa a les 
gestions necessàries per a accedir a la prestació sani-
tària pública, i no exclusivament per mitjà del Canal 
Salut, i garantir que aquesta difusió es faci en diversos 
idiomes.

h) Garantir un sistema d’avaluació continuada dels cir-
cuits.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió

Annabel Marcos i Vilar Albert Batet i Canadell

1.15. MOCIONS

Moció 10/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques d’inclusió social i d’eradi-
cació de la pobresa
Tram. 302-00020/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 9, 25.04.2013, DSPC-P 14

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 d’abril 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’inclusió social i d’eradica-
ció de la pobresa (tram. 302-00020/10), presentada 
pel diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12609), pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 12618), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
12643), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 12843) i 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 12960).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Promoure, de manera immediata, les mesures ne-
cessàries –incloses les normatives, si cal– per tal que 
les empreses subministradores d’energia i aigua po-
table no interrompin el subministrament per impaga-
ment si no tenen un informe dels serveis socials bàsics 
i si la unitat familiar rep uns ingressos inferiors al sa-
lari mínim interprofessional o es troba en una situació 
econòmica d’estat de necessitat.

b) Reclamar al Govern de l’Estat la transferència de la 
fixació dels preus bàsics de l’energia per a establir un 
sistema públic de preu social en els subministraments 
bàsics per a la llar d’electricitat, gas natural i gas butà, 
amb la fixació d’uns consums mínims vitals en còm-
put mensual, atenent el nombre de components de la 
llar i de les estacions de l’any, de manera que es fixin 
consums mínims diferents en funció de les condicions 
climàtiques, corresponents com a mínim a dos perío-
des anuals: d’abril a setembre i d’octubre a març.

c) Desplegar l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i superar el Decret 384/2011, del 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de 
la renda mínima d’inserció, per a definir un nou siste-
ma que permeti que totes les persones que no puguin 
tenir accés a l’ocupació, per motius socials o perso-
nals, tinguin accés a una renda mínima –sia la renda 
mínima d’inserció, sien altres ajuts o prestacions– que 
permeti una subsistència digna, a fi d’evitar situacions 
de pobresa i exclusió social.

d) Iniciar un procés de diàleg amb els grups parlamen-
taris i agents socials per a aprovar una llei que parteixi 
de les conclusions del grup de treball de l’Acord es-
tratègic del 2010, dels dictàmens del Consell de Tre-
ball Econòmic i Social de Catalunya i de les recoma-
nacions del grup de treball sobre la pobresa creat pel 
Departament de Benestar i Família, que s’adeqüi a les 
necessitats de la lluita contra l’exclusió social i la ga-
rantia del dret subjectiu, i que reguli especialment les 
unitats familiars nombroses, les dificultats derivades 
de problemes laborals i les persones amb situacions de 
cronificació.

e) Presentar, per mitjà de la Comissió de Seguiment de 
la Renda Mínima d’Inserció i de la comissió compe-
tent en matèria de treball del Parlament de Catalunya, 
un informe trimestral en què es detallin les dades so-
bre els perfils sociofamiliars dels sol·licitants i els per-
ceptors de la renda mínima d’inserció, desglossant els 
motius dels casos no admesos. Totes aquestes dades 
s’han d’oferir desagregades per mesos i comarques.

f) Reclamar a la Unió Europea que el Govern sigui 
l’autoritat que gestioni el fons d’excedents alimenta-
ris que distribueix aquella institució, atenent les com-
petències exclusives del Govern en matèria de serveis 
socials, el fet que disposa de programes operatius pro-

pis i la necessitat de dur a terme una gestió molt més 
eficient i adequada a les necessitats del territori.

g) Incloure la distribució d’aliments en la pròxima 
Cartera de serveis socials i establir un model acordat 
amb les entitats socials i els ens locals que inclogui al-
hora les propostes i iniciatives que sorgeixin de la Tau-
la sobre Excedents Alimentaris, creada d’acord amb la 
Moció 61/IX del Parlament de Catalunya.

h) Millorar el suport a les beques de menjador i la 
transparència d’aquestes a partir de l’adopció de les 
mesures següents:

1r. Explicitar les dades sobre les peticions i les con-
cessions de beques de menjador relatives a la pobre-
sa infantil derivades des dels serveis socials, en xifres 
absolutes i relatives i desagregades per municipis i co-
marques.

2n. Crear, entre els serveis socials, educatius i sanita-
ris, un protocol per a detectar infants que puguin patir 
desnutrició.

3r. Redistribuir les beques de menjador per tal que ar-
ribin als alumnes que més les necessiten i atorgar be-
ques per tot l’import del cost en els casos necessaris.

4t. Mantenir o incrementar la partida destinada a les 
beques de menjador per a adequar els ajuts a les ne-
cessitats reals.

5è. Coordinar territorialment els criteris d’assignació 
de beques.

6è. Reforçar el suport als ens locals pel que fa als ajuts 
d’urgència social, per a atendre els casos de famílies 
que, tot i rebre una beca de menjador, no poden fer 
front a la part que els correspon.

i) Mantenir les partides destinades al desenvolupa-
ment d’accions de lluita contra la pobresa respecte al 
pressupost liquidat del 2012 i totes les partides que in-
cideixen d’una manera directa en la infància.

j) Reclamar al Govern de l’Estat la recuperació de to-
tes les transferències finalistes destinades al Govern 
de la Generalitat que s’han retallat del 2010 ençà, com 
ara la prestació bàsica de serveis socials, el programa 
de maltractament infantil, el fons d’acollida, integra-
ció i reforç educatiu d’immigrants, el programa d’in-
tervenció social integral del poble gitano, el nivell 
acordat i el mínim garantit del Sistema de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència 
i els programes de suport a les famílies en situacions 
especials.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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Moció 11/X del Parlament de Catalunya, so-
bre els efectes de la sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea relativa als 
desnonaments per execució hipotecària
Tram. 302-00021/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 9, 25.04.2013, DSPC-P 14

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 d’abril 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els efectes de la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea relativa als desnonaments 
per execució hipotecària (tram. 302-00021/10), pre-
sentada per la diputada Gemma Calvet i Barot, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió (reg. 12611), pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 12842) i pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 12844 i 12995).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea del 14 de març de 2013 –assumpte 
C-415/11– en l’àmbit de les seves competències i amb 
les reformes legislatives que siguin pertinents, mitjan-
çant la caracterització de l’Agència Catalana del Con-
sum de les clàusules abusives que hi pot haver en con-
tractes de préstec amb garantia hipotecària, de manera 
que s’apliqui la normativa sancionadora que corres-
pongui a les entitats de crèdit i es promogui la suspen-
sió de les execucions hipotecàries a Catalunya que es 
puguin veure afectades per clàusules abusives i sus-
ceptibles d’ésser anul·lades judicialment.

b) Emprendre, en les competències que li són pròpies, 
accions focalitzades a protegir els drets de la ciutada-
nia i dels consumidors i a garantir el dret fonamen-
tal de l’habitatge, atenent la gravetat de la situació ge-
nerada pel marc legislatiu espanyol actual en matèria 
d’execució hipotecària al poble de Catalunya, denun-
ciat pel Tribunal de Luxemburg.

c) Enfortir la coordinació amb els col·legis d’advocats 
i les instàncies judicials a Catalunya per a posar tots 
els mitjans de formació i col·laboració per a garantir 
el compliment del fons de la sentència del Tribunal de 
Luxemburg en el garantiment de l’equitat i la protec-
ció davant les clàusules abusives bancàries en els con-

tractes hipotecaris, i garantir la paralització dels des-
nonaments afectats.

d) Crear, de manera immediata, una taula sobre des-
nonaments, en el marc del Pacte nacional per a l’habi-
tatge, amb la presència de la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca, les entitats del tercer sector, representants 
de les entitats municipalistes, les entitats financeres, 
el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Depar-
tament de Benestar Social i Família, el Departament 
d’Interior i el Departament de Justícia per tal de ve-
hicular mesures concretes urgents per a les persones 
afectades pels desnonaments.

e) Aplicar mesures fiscals, socials i econòmiques de 
protecció del dret a l’habitatge i adoptar les mesures 
de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’ha-
bitatge, dirigides a garantir l’ocupació efectiva dels 
habitatges perquè, d’aquesta manera, compleixin llur 
funció social.

f) Crear el Fons social d’habitatges de Catalunya, a 
partir de parc privat desocupat, en àrees amb demanda 
residencial forta i acreditada, principalment amb els 
habitatges que han quedat en mans de bancs i caixes 
intervingudes. Aquest fons s’ha de gestionar concerta-
dament entre la Generalitat, les administracions locals 
i entitats socials.

g) Fer les accions necessàries per tal que l’Estat espa-
nyol:

1r. Adeqüi la seva normativa hipotecària, i en concret 
la regulació dels motius de suspensió de l’execució hi-
potecària de la Llei d’enjudiciament civil, a la norma-
tiva europea sobre clàusules abusives, d’acord amb la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
del 14 de març de 2013 –assumpte C-415/11– i aprovi 
la mesura de dació en pagament.

2n. Aprovi la normativa hipotecària pertinent per a 
suspendre els procediments judicials de desnonament, 
en funció de la casuística social i de les circumstàncies 
individuals i econòmiques, i establir un procediment 
de nul·litat o reparació en els casos de desnonaments 
practicats tot i haver-se instat un procediment de nul-
litat per clàusules abusives.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que les mesu-
res proposades fins ara pel Govern de l’Estat, consis-
tents a controlar els interessos de demora i augmen-
tar el nombre de quotes impagades per tal que sigui 
exigible la totalitat del crèdit, no són suficients per a 
adequar la normativa espanyola a la directiva europea, 
sinó que s’ha d’establir específicament com a causa 
de suspensió del procediment d’execució hipotecària 
l’adopció d’una mesura cautelar de suspensió judici-
al per procediment d’oposició per clàusules abusives, 
i revisar els contractes hipotecaris vigents que poden 
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contenir clàusules abusives i susceptibles d’ésser anul-
lades judicialment.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2013

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

Moció 12/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la política de foment de l’emprenedoria i 
de suport a la petita i mitjana empresa
Tram. 302-00023/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 9, 25.04.2013, DSPC-P 14

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 d’abril 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política de foment de l’emprenedoria i 
de suport a la petita i mitjana empresa (tram. 302-
00023/10), presentada pel diputat Pedro Chumillas 
Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (reg. 12607), pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 12610), pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 12845) i pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
12847).

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

Moció

El Parlament de Catalunya acorda que els treballs so-
bre la proposició de llei de suport a l’emprenedoria, el 
treball autònom i la petita i mitjana empresa donin res-
posta, entre altres aspectes, a la necessitat de:

a) Unificar en un sol document, disponible a la xarxa 
en el termini d’un any, tota la informació relativa a les 
diferents normatives que puguin afectar cada activitat 
econòmica, inclosa la normativa laboral, per a poder 
facilitar-lo en el moment d’iniciar una activitat empre-
sarial, i també la informació necessària durant el des-
envolupament d’aquesta activitat.

b) Regular l’inici de les activitats amb control a pos-
teriori, excepte quan per motiu de l’activitat sigui im-
prescindible un informe mediambiental o de seguretat 
abans de començar l’activitat.

c) Fomentar les actituds emprenedores per mitjà de la 
inclusió en els currículums educatius, d’una manera 
transversal, de valors com la iniciativa, la creativitat, 

l’autoconfiança, la superació del fracàs, la cooperació 
o la solidaritat.

d) Promoure la potenciació en els mitjans de comu-
nicació públics d’espais destinats a divulgar l’activitat 
emprenedora entre llurs lectors, telespectadors, oïdors, 
internautes i altres usuaris.

e) Disposar dins els primers tres mesos de cada any 
d’un anuari sobre l’activitat emprenedora produïda a 
Catalunya durant tot l’any anterior, adequat als estàn-
dards dels informes internacionals sobre aquesta ma-
tèria.

f) Continuar la implantació de la finestreta única em-
presarial, física i en línia, en què es doni resposta a 
totes les consultes i qüestions en matèria d’emprene-
doria, amb l’objectiu que els terminis de resposta ten-
deixin a ésser, una vegada implantada definitivament 
la finestreta única, d’entre vint-i-quatre i setanta-dues 
hores.

g) Incloure entre les consultes que puguin fer-se a la 
finestreta única empresarial les relatives a:

1r. Oportunitats de finançament directe i indirecte 
per a emprenedors, autònoms i petites i mitjanes em-
preses.

2n. Dubtes amb relació a persones físiques i jurídiques 
que vulguin emprendre una activitat de negoci.

3r. Sol·licituds d’activitats de negoci que siguin suscep-
tibles d’afectar el medi ambient.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la reforma del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 300-00026/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.
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Interpel·lació al Govern sobre la creació 
d’ocupació i la lluita contra l’atur
Tram. 300-00027/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Interpel·lació al Govern sobre la situació i les 
perspectives del sector primari
Tram. 300-00028/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Interpel·lació al Govern sobre la situació del 
món local i la seva capacitat de prestació de 
serveis
Tram. 300-00029/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
Tram. 300-00030/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Interpel·lació al Govern sobre les participa-
cions preferents
Tram. 300-00031/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Interpel·lació al Govern sobre la política co-
mercial
Tram. 300-00032/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges al Parlament 
corresponent al 2012
Tram. 360-00003/10

Debat de l’Informe en el Ple

El Ple del Parlament ha debatut l’Informe en la sessió 
núm. 9, tinguda el 25.04.2013, DSPC-P 14.

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es mo-
difica el Reglament (CE) 577/98 del Consell, 
relatiu a l’organització d’una enquesta mos-
tral sobre la població activa a la Comunitat
Tram. 295-00033/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut 
la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa als requi-
sits d’entrada i residència dels nacionals de 
tercers països amb fins de recerca, estudis, 
intercanvi d’alumnes, pràctiques remunera-
des i no remunerades, serveis de voluntariat 
i col·locació «au pair»
Tram. 295-00036/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a mesures 
per a reduir el cost del desplegament de les 
xarxes de comunicacions electròniques d’al-
ta velocitat
Tram. 295-00037/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell de modificació 
del Reglament (CE) 207/2009 sobre la marca 
comunitària
Tram. 295-00038/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

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 el Centre de 
Creació i Pensament Contemporani Can Xa-
lant, de Mataró
Tram. 250-00074/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió núm. 4, tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 80.

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. 250-00096/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió de Cultura 
i Llengua, tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 80.

Proposta de resolució sobre l’inici dels trà-
mits per a la construcció d’una escola d’edu-
cació infantil i primària a Abrera
Tram. 250-00099/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats en la sessió núm. 5, tinguda el 18.04.2013, 
DSPC-C 81.

Proposta de resolució sobre el pagament al 
Consell Comarcal del Garraf dels imports 
pendents en concepte de beques de menja-
dor i transport escolar col·lectiu
Tram. 250-00128/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats en la sessió núm. 5, tinguda el 18.04.2013, 
DSPC-C 81.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de la legislació que regula la presència de 
banderes en edificis oficials
Tram. 250-00132/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 4,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 79.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut escola a Polinyà
Tram. 250-00156/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats en la sessió núm. 5, tinguda el 18.04.2013, 
DSPC-C 81.

Proposta de resolució sobre el lliurament al 
Parlament d’un informe relatiu a l’ús de ba-
les de goma
Tram. 250-00172/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 4,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 79.

Proposta de resolució sobre la implantació 
de la identificació visible dels membres dels 
cossos de seguretat
Tram. 250-00173/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 4,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 79.

Proposta de resolució sobre la coordinació 
de l’actuació dels cossos policials de l’Estat 
i dels Mossos d’Esquadra en els casos d’es-
pionatge polític
Tram. 250-00185/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 4,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 79.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un estudi sobre les causes de l’increment 
dels delictes
Tram. 250-00203/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 4,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 79.

Proposta de resolució sobre la declaració 
del monestir de Ripoll com a Patrimoni de 
la Humanitat
Tram. 250-00368/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 12005).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2013.

2.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 7/1980, de lli-
bertat religiosa
Tram. 270-00003/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 9, tinguda el 
24.04.2013, DSPC-P 13, ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada.
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2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 

INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els processos de concertació 
amb els agents econòmics, socials i polítics 
amb relació a la situació de Catalunya i les 
possibles sortides de la crisi
Tram. 302-00022/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 9, 
tinguda el 25.04.2013, DSPC-P 14.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el cost de l’accés a les targetes 
sanitàries i la sostenibilitat del sistema sa-
nitari
Tram. 302-00024/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 9, 
tinguda el 25.04.2013, DSPC-P 14.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el procés de privatització d’Ai-
gües Ter Llobregat
Tram. 302-00025/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 9, 
tinguda el 25.04.2013, DSPC-P 14.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 

I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10

Debat de totalitat

Ple del Parlament

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 30.04.2013 al 07.05.2013).
Finiment del termini: 08.05.2013; 09:30 h.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 202-00026/10

Esmenes a la totalitat

Reg. 12286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 12286)

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 estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei d’horaris comercials  
i determinades activitats de promoció (tram. 202-
00026/10).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Proposició de llei per a la igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 202-00032/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 11314 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 100.b 
del Reglament del Parlament, presenten la proposició 
de llei següent:

Antecedents, necessitat i objecte  
de la proposició de llei

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix en el seu 
article 4, referent als drets i principis rectors, que els 
poders públics de Catalunya promoguin el valor de la 
igualtat dels individus i dels grups, i les condicions 
perquè aquesta sigui real i efectiva.

En el seu article 40, apartat 8, sobre la protecció de les 
persones i de les famílies, estableix que els poders pú-
blics han de promoure la igualtat de totes les persones 
amb independència de l’origen, la nacionalitat, el se-
xe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació 
sexual, i també han de promoure l’eradicació del ra-
cisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homo-
fòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra 
la igualtat i la dignitat de les persones.

També l’article 41, sobre perspectiva de gènere, indica 
el següent:

1. Els poders públics han de garantir el compliment 
del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i ho-
mes en l’accés a l’ocupació, en la formació, en la pro-
moció professional, en les condicions de treball, inclo-
sa la retribució, i en totes les altres situacions, i també 
han de garantir que les dones no siguin discriminades 
a causa d’embaràs o de maternitat.

2. Els poders públics han de garantir la transversalitat 
en la incorporació de la perspectiva de gènere i de les 
dones en totes les polítiques públiques per a aconse-
guir la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones 
i homes.

3. Les polítiques públiques han de garantir que 
s’afrontin de manera integral totes les formes de vio-
lència contra les dones i els actes de caràcter sexista 
i discriminatori; han de fomentar el reconeixement 
del paper de les dones en els àmbits cultural, histò-
ric, social i econòmic, i han de promoure la partici-
pació dels grups i les associacions de dones en l’ela-
boració i l’avaluació d’aquestes polítiques.

4. Els poders públics han de reconèixer i tenir en 
compte el valor econòmic del treball de cura i atenció 
en l’àmbit domèstic i familiar en la fixació de llurs po-
lítiques econòmiques i socials.

5. Els poders públics, en l’àmbit de llurs competèn-
cies, i en els supòsits que estableix la llei, han de vet-
llar perquè la lliure decisió de la dona sigui determi-
nant en tots els casos que en puguin afectar la dignitat, 
la integritat i el benestar físic i mental, en particular 
pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i 
sexual.

D’acord amb aquests preceptes legals es fa necessari 
desenvolupar l’Estatut pel que fa a la igualtat efectiva 
entre dones i homes.

Exposició de motius

I

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat mitjan-
çant la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, és la nor-
ma institucional bàsica que defineix els drets i deures 
de les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya. Avui, 
l’Estatut amplia les competències de la Generalitat en 
matèria de gènere i recull un model de societat que es 
basa en dos grans eixos, garantir els drets de les dones 
i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i ga-
rantir que la perspectiva de gènere impregni les políti-
ques dels poders públics de Catalunya. Així, ja des del 
seu Preàmbul se subratlla la importància de la igualtat 
entre dones i homes; al seu Títol Preliminar s’afirma 
que els poders públics de Catalunya han de promoure, 
entre d’altres, el valor de l’equitat de gènere; dins la 
part específica de drets i deures del Títol I es regulen 
com a drets de les dones, per una part els que es poden 
considerar com a drets d’autodeterminació personal, 
el lliure desenvolupament de la personalitat i capaci-
tat, viure amb dignitat, seguretat i autonomia, sense 
cap tipus de discriminació masclista; i per altra part, 
la participació, amb igualtat de condicions que els ho-
mes, en tots els àmbits públics i privats; aquesta regu-
lació es complementa amb la corresponent a la pari-
tat en el sistema d’elecció del Parlament de Catalunya. 
Segons l’article 37 de l’Estatut aquests drets vinculen 
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tots els poders públics de Catalunya i, segons la natu-
ralesa de cada dret, als particulars.

D’altra banda, en el Capítol V sobre principis rectors 
que han d’orientar les polítiques públiques, informar la 
legislació positiva, la pràctica judicial i l’actuació dels 
poders públics de Catalunya, s’inclou la perspectiva de 
gènere. Aquests principis impliquen mandats o habili-
tacions de tasques per a les administracions públiques 
de Catalunya, les quals han de portar a terme políti-
ques públiques que tendeixin a desenvolupar i concre-
tar els preceptes esmentats.

Per últim, com a clàusula general, en el Títol IV, rela-
tiu a les competències, cal remarcar que, segons l’arti-
cle 153 correspon a la Generalitat la competència ex-
clusiva en matèria de polítiques de gènere, que inclou 
l’establiment d’accions positives per aconseguir eradi-
car la discriminació per raó de sexe que s’han d’execu-
tar amb caràcter unitari per tot el territori de Catalu-
nya. A més, aquesta Llei és del tot pertinent i coherent 
amb les diferents tipologies de les competències sobre 
les matèries que regula.

La igualtat és un dret de totes les persones, reconegut 
en el nostre ordenament jurídic i en l’ordenament in-
ternacional. L’exercici d’aquest dret s’ha de garantir al 
llarg de tota la vida i atenent totes les facetes del des-
envolupament personal.

Així, els pronunciaments per a la igualtat d’oportu-
nitats entre les dones i els homes i per a l’eliminació 
de totes les formes de discriminació envers les dones 
han estat nombrosos en el marc de les Nacions Unides 
i de la Unió Europea. La Convenció sobre la Elimi-
nació de totes les Formes de Discriminació contra la 
Dona, aprovada per l’Assemblea General de l’ONU el 
desembre de 1979, apareix com un dels instruments 
internacionals d’importància singular, a més de con-
tenir disposicions que garanteixen la igualtat real, es 
pronuncia explícitament a favor de la introducció de 
mesures d’acció positiva per superar les discriminaci-
ons que afecten les dones. Els Estats Parts a la Con-
venció tenen l’obligació jurídica de respectar, protegir, 
promoure i complir el dret a la no discriminació de les 
dones i assegurar el seu desenvolupament i avenç amb 
la finalitat de millorar la seva situació fins a assolir la 
igualtat tant de iure com de facto respecte dels homes.

La Conferència de Viena de 1993 de Nacions Unides 
proclamà que els drets de les dones formen una part 
inalienable, integral i indivisible dels drets humans 
universals i que la igual participació de les dones a tots 
els àmbits de la vida i l’eradicació de tota forma de 
discriminació constitueixen uns dels objectius priori-
taris de la comunitat internacional. Accions posteriors 
de Nacions Unides, com la Conferència de Beijing de 
1995, reafirmaren i ampliaren aquesta perspectiva en 
ares a garantir universalment els drets de les dones. 
Recentment, la revisió Beijing+15 que tingué lloc el 
mes de març 2010 posà l’accent en la necessitat de su-

perar els obstacles pendents i els nous reptes a assolir, 
inclosos els relacionats amb els Objectius de Desenvo-
lupament del Mil·lenni, que proclama la igualtat entre 
gènere i l’apoderament de les dones (objectiu 3) a tra-
vés de l’eliminació de les desigualtats entre gèneres a 
l’ensenyament.

Així doncs, la igualtat i no discriminació per raó de 
sexe s’articula com un principi bàsic del sistema uni-
versal de drets humans, i també, a partir de l’article 
26 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, 
com un dret de caràcter autònom i general. En l’àmbit 
del Consell d’Europa la no discriminació és un valor 
essencial, i des de l’entrada en vigor del Protocol nú-
mero 12 a la Convenció Europea de Drets Humans, la 
igualtat i la no discriminació constitueixen un dret au-
tònom, sense dependència dels altres drets reconeguts 
a la Convenció citada.

També la Carta Europea per a la Igualtat entre Dones 
i Homes, elaborada pel Consell de Municipis i Regi-
ons d’Europa i els seus socis, afirma que la igualtat 
de dones i homes és un dret fonamental de totes les 
persones i constitueix un valor capital per a la demo-
cràcia. La Carta convida els governs locals i regionals 
d’Europa a adoptar una postura pública sobre aquest 
principi i aplicar, en el seu territori, els compromisos 
definits. Per garantir l’aplicació d’aquests compromi-
sos, cada govern signatari ha de redactar un pla d’ac-
ció per a la igualtat que fixi prioritats, actuacions i els 
recursos necessaris per a la seva realització, assumint 
el compromís de col·laboració amb totes les instituci-
ons i organitzacions del seu territori amb l’objectiu de 
promoure la implementació de manera real d’una veri-
table igualtat de dones i homes.

Pel que fa a l’àmbit comunitari, la igualtat de tracte i 
no discriminació constitueix, ja des del projecte fun-
dacional, un dels principis bàsics i essencials de la 
Unió Europea que ha donat lloc a un important corpus 
normatiu de protecció enfront la discriminació. Amb 
l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa es reafirma la 
igualtat de dones i homes com un dels cinc valors en 
què es fonamenta la Unió Europea (igualtat, dignitat 
humana, llibertat, democràcia i estat de dret amb res-
pecte als drets humans), compromesa en la lluita per 
assolir la igualtat a totes les seves activitats, tal i com 
es proclama als articles 2 i 3 del Tractat de la Unió 
Europea i a l’article 8 Tractat de Funcionament de la 
Unió Europea (TFUE). A més, l’article 19 TFUE ha-
bilita el Consell per adoptar les accions adequades per 
lluitar contra la discriminació per raó de sexe.

Per la seva part, la Carta de Drets Fonamentals de la 
Unió Europea, amb caràcter jurídicament vinculant, 
fixa al seu article 23 que la igualtat de dones i homes 
s’ha d’assegurar a totes les àrees, incloent-hi l’ocupa-
ció, el treball i salari. Afirma així mateix, que aquest 
principi no impedeix l’adopció de mesures que oferei-
xin avantatges concrets a favor del sexe menys repre-
sentat. Es completa amb l’article 33 que garanteix el 
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dret a la conciliació de la vida familiar i professional 
i la protecció de la família en els àmbits jurídic, eco-
nòmic i social.

També la Constitució espanyola proclama al seu arti-
cle 14, com a valor superior de l’ordenament jurídic, 
la igualtat de tota la ciutadania davant la llei, sense 
que pugui prevaler cap tipus de discriminació per raó 
de sexe. A més, l’article 9.2 estableix l’obligació dels 
poders públics de Catalunya de promoure les condi-
cions perquè la llibertat i la igualtat de la persona i 
dels grups en què s’integra siguin reals i efectives. 
Igualment, cal tenir també en compte els tractats in-
ternacionals ratificats que, als efectes de l’article 10.2 
CE marquen el perfil exacte i el contingut i abast de la 
igualtat de dones i homes.

Així mateix, cal destacar el marc de desenvolupament 
del principi d’igualtat establert en la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, que incorpora modificacions 
legislatives substancials per avançar cap a la igual-
tat efectiva de dones i homes i implementa mesures 
transversals en tots els ordres de la vida amb la finali-
tat d’eradicar les discriminacions contra les dones. En 
diverses comunitats autònomes s’han aprovat també 
normes específiques en aquesta matèria.

II

La igualtat de drets i fets entre dones i homes és una 
necessitat essencial en una societat democràtica mo-
derna. Els rols que tradicionalment han desenvolupat 
dones i homes a la societat estan experimentant ac-
tualment una important transformació, la major par-
ticipació de les dones al mercat de treball productiu, 
el seu major accés a tots els nivells educatius, a la for-
mació i a la cultura i, en menor mesura, als àmbits de 
presa de decisions, estan generant uns canvis soci-
als favorables per avançar en el camí cap a la igualtat 
efectiva de dones i homes. Aquests canvis no hagues-
sin estat possibles sense l’esforç i l’aportació fonamen-
tal de les dones i dels moviments feministes que han 
treballat a favor dels drets de les dones i en allò que el 
dret formalitza: la igualtat, la llibertat, les relacions de 
ciutadania, la política.

Tanmateix, malgrat reconèixer els importants avenços 
assolits en aquesta matèria, la situació de desigualtat 
entre dones i homes segueix sent important. La vida de 
les dones i la vida dels homes ha d’enfocar-se tenint en 
compte el seu context i han d’adoptar-se mesures per 
transformar les oportunitats, les institucions i els sis-
temes. En tractar-se d’una qüestió complexa que ocupa 
transversalment tot el sistema polític, jurídic, social i 
econòmic actual, són necessàries mesures de diferent 
tipus i naturalesa. El terme gender mainstreaming, tra-
duït com transversalitat de gènere, s’aplica a la neces-
sitat d’implementar de forma coordinada i sistemàtica 
un conjunt de mesures en totes les decisions amb l’ob-
jectiu l’eliminar les bases de les desigualtats.

Les dones, a més de patir discriminació pel fet de ser 
dones, també poden ser objecte de múltiples formes de 
discriminació per altres circumstàncies, com la raça, 
l’origen ètnic, la religió, la discapacitat, l’edat, l’orien-
tació sexual, la classe social o d’altres factors. Aquesta 
discriminació pot afectar aquests grups de dones prin-
cipalment, o en diferent mesura o en distinta forma 
que als homes. Per això es fa necessari adoptar deter-
minades mesures especials per eliminar aquestes for-
mes múltiples de discriminació contra les dones i les 
conseqüències negatives i complexes que comporten.

Amb aquesta finalitat es fa necessari ampliar el marc 
legal de les polítiques autonòmiques d’igualtat de do-
nes i homes. Així, inspirada en els principis establerts 
des de Nacions Unides, la llei reflecteix l’opció del 
concepte d’igualtat que integra les idees d’igualtat com 
a no discriminació, igualtat conscient de la diferència 
entre les dones i els homes i conscient de les realitats 
i aspiracions de les dones, en definitiva la igualtat de 
resultats. I ho fa amb la voluntat d’executar una polí-
tica que promogui una societat on les dones puguin 
desenvolupar les seves capacitats personals i prendre 
decisions sense les limitacions imposades pels rols 
tradicionals en funció del sexe, i on es facin visibles, 
es valorin i potenciïn les seves tasques, les seves aspi-
racions, les seves experiències i les seves necessitats. 
Es pretén aconseguir la construcció de noves pautes 
de relació entre dones i homes basades en el respecte 
i l’equitat. Com es va afirmar ja des de la Conferència 
de Viena de 1993 i des de la Conferència de Beijing de 
1995, citades, els drets de les dones són drets humans i 
la seva garantia no només impulsa el desenvolupament 
de les dones, sinó que és un requisit indispensable de 
la justícia social i el desenvolupament social global.

Aquesta llei vol reforçar, doncs, els mecanismes i les 
mesures concretes per aconseguir que els poders pú-
blics de Catalunya duguin a terme polítiques i actuaci-
ons de cara a eliminar aquest fenomen de la desigual-
tat entre dones i homes que col·loca les dones en una 
situació de subordinació i desavantatge social i econò-
mic respecte dels homes i que impedeix que les dones 
exerceixin plenament els seus drets com a ciutadanes.

En l’elaboració d’aquesta Llei no es parteix de zero. La 
Generalitat de Catalunya ha assumit al llarg de la se-
va història la responsabilitat de promoure el paper de 
les dones: des de l’Estatut d’autonomia de 1979 s’han 
elaborat lleis específiques en aquest àmbit, com ara 
la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Insti-
tut Català de les Dones, la Llei 4/2001, de 9 d’abril, 
de modificació de l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 
13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procedi-
ment i règim jurídic de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, per la qual s’estableix, amb caràc-
ter pioner a nivell europeu i de l’Estat espanyol, els 
informes d’impacte de gènere que han d’acompanyar 
tota la normativa elaborada per l’Administració de la 
Generalitat, i la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de 



29 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 68

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 35

les dones a eradicar la violència masclista. Existeixen 
també actes del Govern que han de ser considerats no 
només com a antecedents sinó com a continguts pre-
normatius. És el cas dels Plans de polítiques de do-
nes que es configuren com una eina transversal per a 
l’aplicació de les polítiques de dones del Govern de la 
Generalitat.

L’aprovació de la Llei per a la igualtat efectiva entre 
dones i homes s’inspira en els preceptes estatutaris i 
legals abans esmentats en matèria de gènere i drets de 
les dones i hi vol donar compliment. Es tracta d’una re-
gulació pròpia i singular, feta d’acord amb les compe-
tències de l’autogovern de Catalunya, amb voluntat de 
durada i, per tant, flexible i permeable als canvis. En 
aquest sentit, el futur d’aquesta llei requereix la impli-
cació de totes les institucions, els poders públics de Ca-
talunya i de la societat catalana en l’acompliment de les  
seves finalitats.

III

Formalment, el text articulat d’aquesta Llei es divideix 
en un Títol preliminar i tres Títols. La Llei conclou 
amb quatre disposicions addicionals i quatre disposi-
cions finals.

El Títol Preliminar determina l’objecte, les finalitats 
generals, l’àmbit d’aplicació, sent d’aplicació a to-
tes les persones físiques i jurídiques que es trobin o 
actuïn a Catalunya. Aquest títol es completa amb la 
identificació dels principis rectors que han de presidir 
l’actuació dels poders públics de Catalunya en relació 
amb la igualtat efectiva de dones i homes. Estableix 
també els mecanismes per garantir la integració de la 
perspectiva de gènere i de les dones a les polítiques 
públiques.

El Títol I determina les competències de l’Administra-
ció de la Generalitat i l’Administració local en matè-
ria de polítiques de dones. També es defineix el marc 
organitzatiu per impulsar, desenvolupar i avaluar les 
accions i polítiques públiques per promoure la igualtat 
de dones i homes a Catalunya, introduint alguns me-
canismes innovadors com la Coordinació Intradepar-
tamental i la Cooperació Interinstitucional, així com 
els/les professionals d’igualtat de dones i homes.

El Títol II es refereix als mecanismes per garantir el 
dret d’igualtat efectiva de dones i homes en l’admi-
nistració pública a través de les polítiques de contrac-
tació pública, les subvencions, ajuts, beques i llicèn-
cies administratives, el nomenament paritari en els 
òrgans de presa de decisions i els Plans d’igualtat per 
al personal al servei de les administracions públiques 
de Catalunya, les institucions de la Generalitat, els 
agents socials i les entitats sense afany de lucre.

El Títol III estableix les polítiques públiques per pro-
moure la igualtat efectiva en els diferents àmbits d’ac-
tuació. El Capítol I es destina a la participació política 
i social per tal de fer efectiu el dret a la participació 

social de les dones; en el Capítol II es determinen les 
garanties per assegurar un formació educativa basa-
da en la coeducació; s’estableixen les obligacions en 
relació a les manifestacions culturals, els mitjans de 
comunicació i les tecnologies de la informació i la co-
municació, en l’àmbit universitari i de recerca, amb 
la incorporació transversal de la perspectiva de gè-
nere a tots els estudis universitaris i en l’àmbit espor-
tiu; el Capítol III s’ocupa del dret al treball en igual-
tat d’oportunitats, incorporant mesures per garantir la 
igualtat entre dones i homes en l’accés al treball, en 
la formació i en la promoció professional i les condi-
cions de treball. S’inclouen també mesures en matè-
ria de seguretat i salut en el treball i accions de pro-
tecció enfront l’assetjament sexual i l’assetjament per 
raó de sexe. A més del deure general de les empreses 
de respectar el principi d’igualtat en l’àmbit laboral, es 
contempla específicament el deure d’aprovar i aplicar 
plans d’igualtat en les empreses de més de dues-centes 
cinquanta persones treballadores. El Capítol IV dispo-
sa les mesures per a la necessària reorganització dels 
usos dels temps; el Capítol V inclou les polítiques de 
benestar social i família en què es tenen en compte les 
necessitats especials de determinats col·lectius de do-
nes; s’estableixen alhora polítiques de promoció i su-
port a les dones del sectors agrícola, ramader, forestal 
i pesquer així com polítiques d’apoderament de les do-
nes en matèria de cooperació al desenvolupament i en 
les polítiques de salut i serveis. El Capítol VI recull les 
mesures específiques en matèria de medi ambient, ur-
banisme i habitatge, i, finalment, el Capítol VII s’ocu-
pa de les polítiques de justícia i seguretat.

Finalment, les disposicions addicionals estableixen el 
finançament i un mandat d’impacte social de la Llei. 
Les disposicions finals recullen diverses modificacions 
de preceptes de lleis vigents necessàries per a la seva 
acomodació a les exigències i previsions de la present 
llei; alhora habiliten per al desenvolupament regla-
mentari, preveuen les afectacions pressupostaries i es-
tableixen la data d’entrada en vigor.

Per aquests motius, els grups Parlamentaris de Con-
vergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya presenten la següent:

Proposició de llei per a la igualtat  
efectiva entre dones i homes

Títol preliminar. Disposicions generals  
i principis rectors de les actuacions  
dels poders públics

Article 1. Objecte

1. Aquesta llei té per objecte garantir el dret a la igual-
tat efectiva de dones i homes en tots els àmbits de la 
vida per avançar en l’eliminació del sexisme, les dis-
criminacions i desigualtats de les estructures socials, 
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culturals, econòmiques i polítiques amb la l’objectiu 
d’assolir una societat més democràtica, justa i solidà-
ria que posi en el centre el benestar de totes les perso-
nes, d’acord amb el que preveuen els articles 4, 19 i 41 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

2. Assolir aquest objecte requereix donar el mateix va-
lor a totes les persones, tot reconeixent la diferència 
de ser dona i home a la societat; valorar les diferents 
realitats i aspiracions de dones i homes, en tota la seva 
diversitat, i fer possible que totes les persones puguin 
desenvolupar lliurament les seves capacitats personals 
i prendre decisions sense les limitacions imposades 
pels rols tradicionals en funció del sexe.

3. Amb aquest objectiu, la Llei estableix els principis 
que han de presidir les actuacions dels poders públics 
de Catalunya per a fer efectiva la igualtat de dones i 
homes, estableix mecanismes de garantia del dret a la 
igualtat efectiva i regula el conjunt de mesures diri-
gides a corregir i eliminar en el sector públic i privat 
tota forma de discriminació per raó de sexe, directa o 
indirecta.

Article 2. Finalitats generals de la llei

Són finalitats de la llei les següents:

a) Eliminar les discriminacions i la invisibilitat histò-
rica de les dones.

b) Reconèixer i tenir en compte el paper social i eco-
nòmic de les tasques familiars, domèstiques i de cura 
d’altri.

c) Afavorir una distribució coresponsable del treball 
de mercat i el treball familiar, domèstic i de cura d’al-
tri entre dones i homes en el marc d’un model de soci-
etat sostenible, per a possibilitar el lliure desenvolupa-
ment de la llibertat i autonomia de les dones.

d) Propiciar un marc favorable per a que el paper de 
les dones reverteixi amb tot el seu potencial al progrés 
i la transformació social i econòmica, amb la conse-
qüent millora per al conjunt de la societat.

e) Redefinir el contingut dels drets i de les polítiques 
públiques per a incloure els drets de les dones.

f) Garantir el dret de totes les dones a una vida lliure 
de violència masclista.

g) Reconèixer el dret de les dones al propi cos, el dret 
al lliure desenvolupament de la identitat i orientació 
sexual, els drets sexuals i reproductius i garantir la se-
va lliure decisió, d’acord amb el que estableixi la llei.

Article 3. Àmbit d’aplicació

1. Totes les persones gaudeixen dels drets derivats del 
principi d’igualtat efectiva de dones i homes i de la 
prohibició de discriminació per raó de sexe.

2. Aquesta Llei s’aplica a tota persona física o jurídica 
que es trobi, actuï o tingui la seu social a Catalunya, 

qualsevol que sigui la seva nacionalitat, domicili o re-
sidència.

Article 4. Polítiques actives per a la igualtat 
efectiva de dones i homes

1. Els poders públics de Catalunya han d’emprendre 
polítiques actives per tal de contribuir a la superació 
d’aquells impediments que dificulten el ple exercici 
dels drets socials, polítics, econòmics i culturals de les 
dones i els homes, i permetre l’exercici efectiu de la 
plena ciutadania.

2. Els poders públics de Catalunya han d’adoptar to-
tes les mesures necessàries per a remoure i eliminar 
els obstacles i les barreres per raó de sexe, per tal que 
totes les persones desenvolupin amb llibertat les seves 
capacitats, i que dones i homes participin en condici-
ons d’igualtat efectiva en la vida política, social, eco-
nòmica i cultural.

3. Les polítiques públiques han d’anar adreçades en 
particular a afirmar i garantir l’autonomia i la llibertat 
de les dones per tal que puguin realitzar i desenvolupar 
les seves capacitats i dirigir la seva vida. A tal efec-
te, els poders públics de Catalunya han d’establir les 
condicions per a eliminar la discriminació de les do-
nes i han de promoure el seu apoderament. Als efectes 
d’aquesta llei s’entén per apoderament de les dones el 
procés pel qual les dones enforteixen el seu potencial i 
la seva autonomia, coneixen millor les seves capacitats 
i participen activament en la superació dels obstacles 
que són a la base de la seva inferiorització.

Article 5. Principis rectors que informen 
l’actuació dels poders públics de Catalunya

Per a l’assoliment de la igualtat efectiva de dones i ho-
mes, totes les polítiques i actuacions dels poders pú-
blics de Catalunya s’han de regir pels principis se-
güents:

a) Perspectiva de gènere. Els poders públics de Cata-
lunya han d’integrar el reconeixement de l’existència 
de dones i homes al conjunt de les seves polítiques per 
tal que aquestes responguin a les realitats, oportuni-
tats, necessitats i expectatives dels dos sexes, i tenir en 
compte que els canvis necessaris per millorar la soci-
etat han d’impactar positivament sobre els dos grups 
de població.

b) Perspectiva de les dones. Els poders públics de Ca-
talunya han de planificar, executar i avaluar polítiques 
a partir del concepte d’igualtat efectiva, donant valor a 
les aportacions de les dones en la construcció, el man-
teniment i la transformació de la societat.

c) Reconeixement de l’experiència femenina i mascu-
lina. Els poders públics de Catalunya han d’empren-
dre polítiques actives per a reconèixer les dones com 
a subjectes socials, econòmics i polítics, per a posar a 
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dones i homes en el centre de la vida i reconèixer i re-
cuperar les seves experiències.

d) Respecte a la diversitat i reconeixement de la dife-
rència. La igualtat efectiva s’ha d’assolir garantint els 
drets de dones i homes sense exclusions, de manera 
que s’atengui a la seva diversitat i singularitat, que es 
facin visibles, anomenin i reconeguin les diferències i 
les particularitats territorials, culturals, ètniques, reli-
gioses, personals, d’edat, estat de salut, socioeconòmi-
ques, i d’orientació i identitat sexual.

e) Equilibri entre els treballs de mercat i els familiars-
domèstics i de cura de les persones. Els poders públics 
de Catalunya han d’impulsar un nou equilibri en el va-
lor i la distribució del temps dedicat al treball de mer-
cat i al treball familiar-domèstic i de cura de les per-
sones, per assolir una corresponsabilitat del treball no 
remunerat entre dones i homes que permeti un repar-
timent equitatiu entre ambdós sexes de les tasques do-
mèstiques, familiars i de cura d’altri, i del treball de 
mercat.

f) Transversalització de les polítiques de dones. Des 
del context de les polítiques públiques, s’entén per 
aquest concepte l’aplicació, en totes les actuacions, a 
tots els nivells i a totes les etapes, de la perspectiva de 
gènere i de la perspectiva de les dones.

g) Democràcia paritària. Els poders públics de Cata-
lunya han de procurar una composició equilibrada de 
dones i homes en els diferents àmbits de presa de deci-
sions i participació. Als efectes d’aquesta Llei s’entén 
per composició equilibrada aquella que compta amb 
la presència de dones i homes de forma que les per-
sones de cada sexe no superin el 60% ni siguin menys 
del 40%.

h) Justícia social i redistribució econòmica. Els poders 
públics de Catalunya han de crear les condicions per 
a fer efectiva la justícia social i garantir la distribució 
equitativa dels recursos, drets i deures, amb polítiques 
correctores i distributives que fomentin la prevenció i 
actuïn contra l’explotació, l’exclusió social i la feminit-
zació de la pobresa.

Article 6. Integració de la perspectiva  
de gènere a les polítiques públiques

A l’efecte d’assolir les finalitats definides a l’article 2 
d’aquesta Llei, els mecanismes d’actuació dels poders 
públics de Catalunya són:

a) Plans estratègics de polítiques de dones. L’Adminis-
tració de la Generalitat ha d’aprovar Plans que perme-
tin oferir una visió global d’acció prioritària del seu 
govern i dels objectius que se’n deriven en matèria 
de polítiques de dones. Així mateix, ha d’incentivar 
l’aprovació de Plans a l’Administració local. Els Plans 
han d’establir el conjunt d’objectius i mesures de ca-
ràcter transversal que s’han d’implementar per a ga-
rantir la igualtat efectiva de dones i homes. En la seva 

elaboració, implementació, seguiment i avaluació s’ha 
de comptar amb la participació dels agents socials i 
econòmics implicats i de les entitats i associacions 
de dones d’arreu de Catalunya. L’Institut Català de 
les Dones, amb la col·laboració dels diferents depar-
taments implicats, és l’òrgan encarregat de dissenyar, 
coordinar i impulsar l’elaboració dels Plans de l’Admi-
nistració de la Generalitat, així com de realitzar-ne el 
seu seguiment i avaluació.

b) Participació social i política de les dones i col-
laboració amb el teixit social. Les polítiques i actua-
cions dels poders públics de Catalunya han de fer vi-
sibles, reconèixer i donar suport als grups i entitats de 
dones i impulsar la seva participació en el disseny, ela-
boració, desenvolupament i avaluació de les polítiques 
públiques.

c) Cooperació i col·laboració entre les administra-
cions públiques de Catalunya. Les administracions 
públiques de Catalunya, entre sí amb altres adminis-
tracions, han de cooperar, col·laborar i implicar-se ac-
tivament en la realització i el desplegament de les acti-
vitats que es deriven d’aquesta llei.

d) Formació i capacitació. Els poders públics de Ca-
talunya han d’establir les polítiques de formació i ca-
pacitació necessàries per a garantir una formació de 
qualitat, progressiva i permanent en polítiques de do-
nes i transversalitat al personal de les administracions 
públiques per a fer possible la igualtat efectiva de do-
nes i homes.

e) Accions positives. Els poders públics de Catalunya 
han d’adoptar mesures específiques temporals, raona-
bles i proporcionades en relació amb l’objectiu perse-
guit en cada cas, que promoguin la igualtat efectiva  
de dones i homes i que permetin corregir situacions de 
desavantatge social resultants de pràctiques de subor-
dinació o de sistemes socials discriminatoris.

f) Informes d’impacte de gènere. S’ha d’elaborar un 
informe d’impacte de gènere en els supòsits i en els 
termes que estableixi la normativa d’aplicació.

g) Pressupostos amb perspectiva de gènere. Els pres-
supostos de la Generalitat ha d’incloure la perspecti-
va de gènere amb l’objectiu d’adequar la despesa a les 
necessitats específiques de les dones i dels homes, i 
d’avançar en l’eradicació de les desigualtats existents a 
la societat. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per pres-
supostos amb perspectiva de gènere els que fan visi-
ble l’impacte diferenciat dels pressupostos sobre els 
homes i les dones, integrant els objectius propis de la 
perspectiva de gènere en els objectius de la pressupos-
tació orientada a resultats.

h) Ús no sexista dels llenguatges. Les Administra-
cions públiques de Catalunya, les corporacions i 
institucions públiques, universitats, consorcis parti-
cipats per les administracions públiques de Catalu-
nya, els organismes i empreses que en depenen així 



29 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 68

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 38

com els concessionaris de llurs serveis, han d’uti-
litzar en tota la seva documentació escrita, gràfica 
i/o audiovisual, en l’atenció personal i en els seus 
mitjans de comunicació, llenguatges no sexistes ni 
androcèntrics. Amb aquesta finalitat han de formar 
i informar el seu personal.

i) Estudis, estadístiques, i indicadors. Els poders pú-
blics de Catalunya han d’incloure sistemàticament la 
variable sexe a les recollides de dades, enquestes i es-
tadístiques que duguin a terme; han d’incorporar in-
dicadors que permetin fer visible l’experiència feme-
nina en les operacions estadístiques que possibiliten 
un millor coneixement de les diferències, rols, situa-
cions, condicions, aspiracions i necessitats de dones i 
homes. Així mateix, han de realitzar anàlisis i investi-
gacions sobre la situació de desigualtat per raó de se-
xe i n’han de difondre els resultats. Especialment, han 
de contemplar les situacions i necessitats de les dones 
del medi rural i d’aquells col·lectius de dones sobre els 
quals influeixen diversos factors de discriminació.

Article 7. Reconeixement de les associacions  
de dones com a part interessada

1. Per a la defensa del dret a la igualtat efectiva de do-
nes i homes contingut en aquesta llei i dels drets que 
s’hi reconeixen, les associacions de dones que tinguin 
com a finalitat la defensa dels drets de les dones po-
den tenir la consideració de part interessada, als efec-
tes de l’aplicació de l’article 31 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre de Règim Jurídic de les Administraci-
ons Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
a l’àmbit de les administracions públiques catalanes.

2. Les associacions esmentades a l’apartat 1 gaudei-
xen de capacitat i legitimació per a intervenir en els 
processos civils, socials i contenciosos administratius 
amb incidència en el dret d’igualtat efectiva de les do-
nes, de conformitat amb les lleis reguladores d’aquests 
processos.

Títol I. Competències i organització 
administrativa

Capítol I. Competències en matèria  
de polítiques de dones

Article 8. Competències de l’Administració  
de la Generalitat

En matèria de polítiques de dones correspon a l’Ad-
ministració de la Generalitat l’exercici de les funcions 
següents:

a) L’estudi i detecció de les necessitats dins el seu àm-
bit territorial.

b) La planificació estratègica general de les polítiques 
de dones i l’elaboració de normes d’aplicació a tot el 
territori.

c) L’adequació i creació de programes per a integrar la 
transversalització de la perspectiva de gènere i de les 
dones en totes les polítiques i actuacions públiques i 
en l’elaboració dels pressupostos, així com el disseny 
i l’execució d’accions positives que hagin de ser apli-
cades amb caràcter unitari en tot el territori de Cata-
lunya.

d) L’avaluació de les polítiques de dones i del compli-
ment d’aquesta llei.

e) L’impuls de la col·laboració entre les diferents admi-
nistracions públiques de Catalunya.

f) L’establiment de les condicions de formació i capa-
citació del personal al seu servei.

g) El disseny i l’aplicació d’un sistema d’estadísti-
ques i d’indicadors quantitatius i qualitatius en la 
planificació, execució i avaluació dels plans de políti-
ques de dones, així com la incorporació sistemàtica de 
la variable sexe a tots els estudis, enquestes, registres o 
estadístiques. La realització d’estudis i informes sobre 
la situació de les dones.

h) L’impuls i el desenvolupament de campanyes i ac-
tuacions de sensibilització per a la consecució de la 
igualtat efectiva de dones i homes.

i) El foment de l’autonomia personal i econòmica de 
les dones amb l’impuls de l’ocupació femenina.

j) L’assistència tècnica especialitzada a les entitats lo-
cals i resta de poders públics, a través de l’Institut Ca-
talà de les Dones.

k) El foment de la presència de dones en els òrgans de 
participació i en els espais de presa de decisió.

l) El suport als grups i entitats de dones, així com 
l’impuls de la seva participació en el disseny, l’elabo-
ració, desenvolupament i avaluació de les polítiques 
de dones.

m) L’elaboració d’informes d’impacte de gènere, a tra-
vés de l’Institut Català de les Dones.

n) El desenvolupament de les disposicions adients per 
adjudicar la implementació de la transversalització de 
la perspectiva de gènere i de les dones als òrgans dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat, or-
ganismes autònoms i organismes públics vinculats o 
que en depenen.

o) La planificació, elaboració, aprovació i execució 
dels Plans d’Igualtat de dones i homes adreçats al per-
sonal al seu servei.

p) L’elaboració i aprovació de l’informe anual d’execu-
ció de la transversalització de la perspectiva de gènere 
a l’Administració de la Generalitat.

q) I totes aquelles que li atribueixi la llei.
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Article 9. Competències dels ens locals  
de Catalunya

1. En matèria de polítiques de dones correspon als mu-
nicipis i altres entitats locals l’exercici de les funcions 
següents:

a) L’estudi i detecció de les necessitats dins el seu àm-
bit territorial.

b) La informació, orientació i atenció a les dones sobre 
els programes i recursos existents per facilitar l’exerci-
ci efectiu dels seus drets.

c) L’adequació i creació dels mecanismes necessaris 
per a integrar la transversalització de la perspectiva de 
gènere i de les dones en totes les seves actuacions po-
lítiques.

d) L’establiment de les condicions de formació i capa-
citació del personal al seu servei.

e) La planificació, elaboració, aprovació i execució 
dels Plans d’Igualtat de dones i homes adreçats al per-
sonal al seu servei.

f) El foment de l’autonomia personal i econòmica de 
les dones amb l’impuls de l’ocupació femenina.

g) El foment de la presència de dones en els òrgans de 
participació i ens els espais de presa de decisió.

h) El suport als grups i entitats de dones, així com im-
pulsar la seva participació en el disseny, elaboració, 
desenvolupament i avaluació de les polítiques de dones.

i) I totes aquelles que li atribueixi la llei.

2. La Generalitat ha de complementar la suficiència 
financera dels municipis en relació a les funcions que 
aquesta Llei els atribueix, bé sigui amb la transferèn-
cia de fons d’altres administracions o amb recursos 
propis, sense perjudici que els municipis i les altres 
entitats locals consignin en llurs pressupostos les do-
tacions necessàries per al finançament d’aquestes fun-
cions.

3. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar pro-
grames de capacitació i formació específica al perso-
nal electe i tècnic dels ens locals per tal d’assegurar 
que duguin a terme les seves funcions.

Capítol II. Organització de l’Administració  
de la Generalitat en matèria de polítiques  
de dones

Article 10. Organització administrativa

1. L’Administració de la Generalitat exerceix les com-
petències objecte d’aquesta Llei a través de:

a) L’Institut Català de les Dones.

b) Comissió interdepartamental de la igualtat efectiva 
de dones i homes.

c) La Comissió Tècnica Interdepartamental.

d) Mecanismes de Coordinació Intradepartamental

e) Mecanismes de Cooperació Interinstitucional

f) Els òrgans i equips responsables de la implementa-
ció de la transversalització de la perspectiva de gènere 
i de les dones.

g) Les/els professionals d’igualtat de dones i homes.

2. Són òrgans consultius de l’Administració de la Ge-
neralitat en matèria de polítiques de dones:

a) El Consell Nacional de Dones de Catalunya.

b) La Comissió Nacional per a una Intervenció Coor-
dinada contra la Violència Masclista.

Article 11. L’Institut Català de les Dones

L’Institut Català de les Dones, que es regeix per la Llei 
11/1989, de 10 de juliol, que el crea i per les normes 
que la despleguen, ha de vetllar, a través de les unitats 
territorials en què s’organitza, per l’adequació d’aques-
ta Llei a les característiques concretes de cada territo-
ri, a fi de corregir desequilibris i d’impulsar les mesu-
res més adients a les necessitats dels diversos entorns 
que configuren la població de Catalunya i la seva dis-
tribució territorial.

L’Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels 
diferents departaments implicats, és l’òrgan encarre-
gat d’elaborar l’informe anual d’execució de la trans-
versalització de gènere a l’Administració de la Genera-
litat. També ha de realitzar assistències tècniques a les 
administracions públiques catalanes per a incorporar 
la dimensió de gènere en el desenvolupament de les se-
ves polítiques públiques. Amb aquesta finalitat, aquest 
Institut pot constituir grups assessors integrats per un 
conjunt de persones expertes en aquesta matèria.

Article 12. Comissió interdepartamental  
de la igualtat efectiva de dones i homes

La Comissió interdepartamental de la igualtat efecti-
va de dones i homes ha de coordinar l’actuació dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat en 
matèria de polítiques de dones, establir criteris i mar-
car pautes per a la intervenció operativa en aquesta 
matèria d’acord amb aquesta Llei, i desenvolupar la 
resta de funcions que reglamentàriament tingui atri-
buïdes. En tot cas, correspon a aquesta Comissió les 
funcions següents:

a) Aprovar l’informe anual d’execució de la transver-
salització de gènere a l’Administració de la Genera-
litat.

b) Establir anualment les prioritats del Govern en po-
lítiques de dones.

c) Impulsar i coordinar els programes operatius sec-
torials.
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d) Resoldre les qüestions tècniques que elevi la Co-
missió Tècnica.

Article 13. La Comissió Tècnica 
Interdepartamental

En el sí de la Comissió interdepartamental de la igual-
tat efectiva de dones i homes s’ha de constituir la Co-
missió Tècnica Interdepartamental com a interlocuto-
ra tècnica de suport tècnic i operatiu, acompanyament 
i canalització de les polítiques de dones dels depar-
taments de l’Administració de la Generalitat i de la 
resta d’institucions amb les quals es relaciona. Per re-
glament del Govern s’ha d’establir el seu règim de fun-
cionament, competències i composició.

Article 14. Mecanismes de Coordinació 
Intradepartamental

En tots els departaments de l’Administració de la Ge-
neralitat s’han de crear mecanismes interns de col-
laboració i coordinació per impulsar la transversalitat 
de gènere en el àmbit de les matèries de la seva com-
petència. Per reglament del Govern s’ha d’establir el 
seu règim de funcionament, competències i compo-
sició.

Article 15. Mecanismes de Cooperació 
Interinstitucional

La cooperació interinstitucional ha de permetre tras-
lladar l’impuls de la transversalitat més enllà de l’Ad-
ministració de la Generalitat, a la resta d’administra-
cions i agents socials i universitats del país. Correspon 
a l’Institut Català de les dones promoure els espais de 
diàleg i cooperació institucionals, entre d’altres:

a) Cooperació Interinstitucional amb les diferents Ad-
ministracions locals, espai de diàleg amb represen-
tants territorials, amb l’objectiu de sumar recursos i 
aconseguir més impacte de les polítiques de dones.

b) Cooperació Interinstitucional amb Universitats ca-
talanes, espais per compartir i crear coneixement en 
matèria de gènere.

Per reglament del Govern s’ha d’establir el règim de 
funcionament, competències i composició d’aquests 
espais de cooperació interinstitucional.

Article 16. Òrgans responsables de la 
implementació de la transversalitat

1. El Govern, mitjançant decret, ha d’atribuir a un òr-
gan dels departaments de la Generalitat de Catalunya, 
organismes autònoms i organismes públics vinculats o 
dependents de l’Administració de la Generalitat la im-
plementació de la transversalització de la perspectiva 
de gènere i de les dones en la planificació, gestió i ava-
luació de les seves polítiques

2. Els òrgans responsables de la implementació de la 
transversalitat han d’exercir, en coordinació amb l’Ins-

titut Català de les Dones, les funcions que es determi-
nin reglamentàriament, entre les quals s’han d’inclou-
re les següents:

a) Desenvolupar l’execució de plans i programes trans-
versals de polítiques de dones en l’àmbit funcional del 
departament o de l’organisme d’acord amb les direc-
trius i les mesures previstes en els plans de polítiques 
de dones aprovats pel Govern.

b) Col·laborar en l’elaboració, execució, seguiment 
i avaluació dels Plans d’Igualtat departamentals que 
s’adrecin al personal de l’administració de la Genera-
litat.

c) Impulsar estudis i estadístiques, en coordinació amb 
els òrgans estadístics dels departaments de la Gene-
ralitat de Catalunya, organismes autònoms i organis-
mes públics vinculats o dependents de l’Administració  
de la Generalitat, i emetre informes sobre la igualtat de  
dones i homes en el seu àmbit funcional.

d) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere i 
de les dones en totes les fases, àrees i nivells d’inter-
venció del seu àmbit funcional, en col·laboració i coor-
dinació amb l’Institut Català de les Dones.

e) Fomentar la formació del personal del departament 
en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.

f) Vetllar pel compliment efectiu d’aquesta llei en el 
seu àmbit funcional.

Article 17. Professionals d’igualtat  
de dones i homes

1. La Generalitat de Catalunya ha de fomentar la 
figura dels i les professionals d’igualtat de dones i ho-
mes i regular la seva incorporació en la funció públi-
ca, per tal que apliquin els seus coneixements en la 
diagnosi, la implementació, avaluació i seguiment de 
projectes orientats a la igualtat.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar la 
regulació i el sistema de capacitació i formació d’a-
quest col·lectiu professional.

Article 18. Consell Nacional de Dones  
de Catalunya

1. El Consell Nacional de Dones de Catalunya, estruc-
turat en Assemblees Territorials, regulat per la Llei 
11/1989, de 10 de juliol, que el crea i per les normes 
que despleguen la seva s’estructura, és l’òrgan par-
ticipatiu i consultiu de l’Institut Català de les Dones 
que reuneix les diferents entitats, associacions, grups 
i consells de dones del territori català per a debatre, 
proposar i recomanar sobre aquelles qüestions vincu-
lades al Pla d’actuació del Govern de la Generalitat en 
matèria de polítiques de dones en els àmbits cultural, 
polític, econòmic i social.

2. El Govern de la Generalitat ha de promoure la par-
ticipació del Consell Nacional de Dones de Catalunya 
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en l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques. 
A tal efecte, ha de potenciar els mecanismes per a que 
puguin realitzar eficaçment la seva tasca en aquests 
àmbits.

3. L’Institut Català de les Dones ha de potenciar la pre-
sència de la diversitat del moviment de dones al Con-
sell Nacional de Dones de Catalunya.

Article 19. Comissió Nacional  
per a una Intervenció Coordinada  
contra la Violència Masclista

La Comissió Nacional per a una intervenció coordina-
da contra la violència masclista, creada per l’article 82 
de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, és l’òrgan específic de 
coordinació institucional en matèria d’abordatge de la 
violència masclista. Aquesta Comissió actua com a òr-
gan d’assessorament de l’Administració de la Genera-
litat en el compromís amb l’efectivitat del dret de no-
discriminació de les dones.

Títol II. Mecanismes per garantir el dret  
a la igualtat efectiva de dones i homes  
en el sector públic

Article 20. Contractació del sector públic

1. Les administracions públiques de Catalunya i els or-
ganismes i les entitats integrants del sector públic res-
pectiu, a través dels seus òrgans de contractació, po-
den establir clàusules contractuals amb la finalitat de 
promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones 
i homes en el mercat de treball. Amb aquesta finalitat 
han de dur a terme les actuacions següents:

a) Fomentar la transparència com a pas previ a la 
certificació o verificació de les pràctiques en matèria 
de Responsabilitat Social Empresarial en la seva ves-
sant d’igualtat d’oportunitats de dones i homes.

b) Establir les mesures adients per tal que les empreses 
i institucions que signin contractes amb el sector pú-
blic incorporin la perspectiva de gènere i de les dones.

c) D’acord amb la normativa vigent en matèria de 
contractació pública, elaborar i establir clàusules so-
cials en els aspectes de la contractació pública que 
permetin:

c.1. la incorporació de la perspectiva de gènere i de les 
dones en les ofertes de contractació pública,

c.2. la inclusió de condicions d’execució dels treballs 
objecte del contracte, en virtut de les quals l’adjudica-
tari contempli mesures tendents a promoure la igualtat 
de dones i homes.

2. Amb la finalitat de facilitar les actuacions previs-
tes en l’apartat anterior, les administracions publiques 
poden consultar la informació agregada de les dife-

rents empreses inscrites en el Registre de plans d’igu-
altat a les empreses definit en l’apartat 3 de l’article 37 
d’aquesta Llei.

Article 21. Subvencions, ajuts, beques  
i llicències

1. Les Administracions públiques de Catalunya, i els 
organismes i les entitats que en depenen, han de dene-
gar l’atorgament de subvencions, ajuts, beques i llicèn-
cies a aquelles empreses i entitats sol·licitants sancio-
nades o condemnades per la realització o tolerància de 
pràctiques laborals considerades discriminatòries per 
raó de sexe, sancionades per resolució administrativa 
ferma o sentència judicial ferma fins la seva prescrip-
ció, d’acord amb el què disposi la normativa vigent al 
respecte.

2. Les bases reguladores de les subvencions, ajuts i 
beques que adoptin les Administracions públiques de 
Catalunya poden incloure els elements següents:

a) La valoració del millor mitjà per aconseguir la in-
corporació de la perspectiva de gènere i de les do-
nes, tret que per la naturalesa de la subvenció estigui 
justificada la no-incorporació.

b) En matèria de beques, fer constar de forma 
específica el dret de les dones beneficiàries a absen-
tar-se per motius de maternitat sense que això suposi 
la pèrdua de la condició de persona beneficiària. Els 
requisits per a fer efectiu aquest dret s’han de determi-
nar en les corresponents convocatòries.

Article 22. Representació paritària als òrgans 
de l’Administració de la Generalitat

El Govern de la Generalitat ha d’atendre al principi de 
representació paritària de dones i homes en els nome-
naments i designacions de la composició de tot tipus 
d’òrgans col·legiats, inclosos els tribunals i les comissi-
ons d’accés a la funció pública i de promoció i provisió 
de llocs de treballs. Les mesures de representació pari-
tària no tenen efecte per als òrgans que estiguin cons-
tituïts per a la promoció dels drets i interessos d’un 
dels dos sexes.

Article 23. Plans d’Igualtat de dones i homes 
als òrgans públics

1. Les Institucions de la Generalitat, l’Administració 
de la Generalitat i els organismes públics vinculats o 
que en depenen, han d’aprovar, en el termini de dos 
anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, un Pla 
d’Igualtat de dones i homes adreçat al personal que hi 
presta serveis a desenvolupar en el conveni col·lectiu o 
acord de condicions de treball, amb l’objectiu de ga-
rantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de trac-
te i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la dis-
criminació per raó de sexe en relació a l’accés al treball 
remunerat, a la formació, a la promoció professional i a 
les condicions de treball.
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2. Els ens locals que comptin amb òrgans específics de 
representació del personal al seu servei han d’aprovar 
un Pla d’igualtat de dones i homes adreçat al personal 
que hi presta serveis, a desenvolupar en el conveni col-
lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball.

3. Prèvia elaboració d’una diagnosi de situació, el Pla 
ha de fixar els objectius concrets d’igualtat efectiva a 
assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la 
seva consecució així com l’establiment de sistemes 
eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

4. El Pla ha de contemplar, entre d’altres, els àmbits 
d’actuació relatius a representativitat de les dones, ac-
cés, selecció, promoció i desenvolupament professio-
nal, condicions laborals, conciliació de la vida perso-
nal, laboral i familiar, violència masclista, prevenció 
de riscos laborals amb perspectiva de gènere, comuni-
cació no sexista, i estratègia i organització interna de 
l’organisme.

5. El Pla a què fa referència l’apartat 1 ha d’incloure 
mesures específiques per adequar-lo a les peculiari-
tats del personal docent, el personal sanitari, el perso-
nal investigador, el personal penitenciari, el personal 
bomber, el personal agent rural i el personal dels cos-
sos i forces de seguretat.

6. El Govern de la Generalitat ha de fomentar l’adop-
ció de Plans d’igualtat de dones i homes del personal 
al servei de les Administracions corporatives, d’orga-
nitzacions empresarials i sindicals, de les entitats sen-
se afany de lucre, dels consorcis i d’altres entitats que 
gestionin serveis públics.

Article 24. La igualtat efectiva de dones  
i homes en l’ocupació pública

1. En la composició dels tribunals o òrgans tècnics de 
selecció les Administracions públiques de Catalunya 
han d’impulsar la representació equilibrada de dones 
i homes.

2. El Departament competent en matèria de funció 
pública, en col·laboració amb l’Institut Català de les 
Dones, ha de fixar els criteris generals sobre igualtat 
efectiva de dones i homes que els departaments, or-
ganismes autònoms i entitats públiques han d’obser-
var per a l’elaboració de les bases de les convocatòries 
d’accés a l’ocupació pública.

3. Els temaris per a l’accés a l’ocupació pública han 
d’incloure aspectes relatius a la normativa sobre igual-
tat efectiva de dones i homes i el desenvolupament de 
les polítiques d’igualtat efectiva.

4. Les Administracions públiques de Catalunya han 
d’impartir cursos de formació bàsica, progressiva i 
permanent sobre la igualtat efectiva de dones i homes 
per a tot el seu personal.

Títol III. Polítiques públiques per a promoure  
la igualtat efectiva de dones i homes

Capítol I. Participació política i social

Article 25. Disposició general

Les administracions públiques de Catalunya han 
d’atendre al principi de representació equilibrada de 
dones i homes en el nomenament de les persones titu-
lars dels seus òrgans de direcció i dels organismes pú-
blics vinculats o dependents d’aquestes. Així mateix, 
han de fomentar aquest principi en que en els òrgans 
de direcció de les associacions i organitzacions de to-
ta índole.

Article 26. Participació política

1. Els poders públics han de procurar atendre el prin-
cipi de presència equilibrada de dones i homes en 
el repartiment del poder polític i la participació de 
dones en àrees o càrrecs on es troben infrarepresen-
tades.

2. Les candidatures que presentin els partits polítics, 
federacions, coalicions o agrupacions de persones 
electores han de respectar el principi de democràcia 
paritària establert en l’article 5 d’aquesta llei. Aques-
ta proporció ha d’estar establerta per al conjunt de les 
llistes i s’ha de mantenir també en els trams que col-
loquin les dones als llocs elegibles.

Article 27. Associacions i organitzacions

1. Els poders públics han d’adoptar les mesures neces-
sàries per a fer efectiu el dret a la participació social 
de les dones. A tal efecte s’han de dur a terme accions 
concretes adreçades a dinamitzar el teixit associatiu 
femení i promoure la creació de xarxes, reconèixer i 
incorporar a l’agenda política les aportacions que fan 
les associacions i col·lectius de dones; impulsar la par-
ticipació de les dones i de les entitats de dones en els 
òrgans consultius, tant en l’àmbit autonòmic com en el 
local i fomentar la participació de les dones en fòrums 
i organismes nacionals i internacionals.

2. Els col·legis i agrupacions professionals, empre-
sarials, organitzacions sindicals, culturals i socials 
han d’establir mecanismes que facilitin la participa-
ció activa de les dones i el seu accés als òrgans di-
rectius.

3. A les associacions, organitzacions, entitats, fun-
dacions o altres entitats de dret públic i privat, que 
tinguin com a objecte social promoure els drets o in-
teressos exclusivament d’un dels sexes no se’ls aplica 
el principi de democràcia paritària definit en l’arti-
cle 5.
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Capítol II. Educació, cultura i coneixement

Article 28. Coeducació

1. L’administració educativa, en el marc dels princi-
pis rectors definits per la Llei 12/2009, del 10 d’abril, 
d’educació, ha d’incorporar el model coeducatiu a tots 
els nivells i modalitats del sistema educatiu i l’ha d’in-
troduir a la programació educativa i als currículums 
de tots els nivells, a fi i efecte d’afavorir el desenvolu-
pament de les persones al marge dels estereotips i rols 
en funció del sexe, garantir una orientació acadèmica 
i professional lliure de biaixos sexistes i evitar de tota 
forma la discriminació associada al sexe. Així mateix 
s’ha de vetllar per la seva incorporació als llibres de 
text i material educatiu.

2. Als efectes d’aquesta llei, el model coeducatiu és 
l’acció educadora que valora indistintament l’experièn-
cia, les aptituds i l’aportació social i cultural de les do-
nes i els homes, en igualtat de drets, sense estereotips 
sexistes ni actituds discriminatòries. Els principis de la 
coeducació són un element fonamental en la prevenció 
de la violència masclista.

3. L’administració educativa ha de desenvolupar actu-
acions i activitats dirigides a assolir:

a) La visibilitat de les aportacions històriques de les 
dones a tots els àmbits de coneixement i la seva con-
tribució social i històrica al desenvolupament de la hu-
manitat.

b) La formació de noies i nois per a què tinguin una 
visió del trajecte històric per a la consecució dels drets 
de les dones.

c) La formació i capacitació per a què noies i nois 
comparteixin les responsabilitats del treball domèstic i 
de cura de les persones.

d) La capacitació de l’alumnat per a que realitzi les se-
ves eleccions acadèmiques i professionals lliure dels 
condicionants de gènere.

e) La formació de l’alumnat en l’ús no sexista dels llen-
guatges

f) La promoció de treballs de recerca relacionats amb 
la coeducació i la perspectiva de gènere i de les dones.

g) La potenciació d’una educació afectiva i sexual que 
afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva i sa-
ludable.

h) La prevenció de la violència masclista, d’acord amb 
els paràmetres que estableix la Llei del dret de les do-
nes a eradicar la violència masclista.

i) La prevenció i la gestió positiva de situacions de 
conflicte vinculades a comportaments i actituds de ca-
ràcter sexista.

4. L’administració educativa ha d’oferir formació en 
coeducació al seu personal docent i garantir la presèn-

cia de persones amb coneixements en coeducació en 
els òrgans responsables de l’avaluació, inspecció, in-
novació educativa i recerca, en el Consell Escolar de 
Catalunya, en els serveis educatius i els centres edu-
catius.

5. L’administració educativa ha de garantir també la 
presència equilibrada de dones i homes en els òrgans 
directius i de responsabilitat així com als Consells Es-
colars, i promoure la igualtat d’oportunitats entre do-
nes i homes en els centres educatius. Així mateix ha 
de promoure la presència equilibrada de professionals 
d’ambdós sexes en totes les etapes educatives.

6. Els poders públics han vetllar per a que la formació 
professional i per a persones adultes incorpori la pers-
pectiva de gènere i de les dones i es planifiqui i s’ade-
qüi a les necessitats i diversitat de les dones, als seus 
interessos diversos i a la seva disponibilitat horària, i 
ha de crear programes específics per a dones en situa-
ció d’exclusió social.

7. Més enllà de l’educació formal, els poders públics 
han de fomentar i vetllar pel model coeducatiu entre 
les entitats i institucions dedicades a la formació en el 
lleure i a les activitats extraescolars, tot promovent i 
facilitant l’accés dels infants i dels i les joves a l’educa-
ció en el lleure, de manera que els permeti desenvolu-
par aptituds com a individus i com a membres de la so-
cietat fomentant la igualtat efectiva de dones i homes.

8. Els poders públics han de fomentar i vetllar per una 
adequada formació en coeducació a les persones edu-
cadores de lleure infantil i juvenil, a través del progra-
ma de formació dels cursos de monitor/a i de director/a 
d’activitats de lleure i de cursos monogràfics de forma-
ció continuada.

9. Així mateix, els poders públics han d’emprendre les 
accions necessàries per tal de sensibilitzar i informar 
sobre la importància del joc i les joguines en la trans-
missió dels estereotips sexistes i, també, han de pro-
hibir la comercialització de jocs i joguines que siguin 
vexatòries per a les dones, que atemptin a la seva dig-
nitat o que facin un ús sexista dels llenguatges.

Article 29. Manifestacions culturals

Correspon a les Administracions públiques de Catalu-
nya la realització de les actuacions següents:

1. Adoptar les mesures necessàries per a evitar tot ti-
pus de discriminació per raó de sexe i promoure la 
igualtat efectiva en el terreny de la creació cultural així 
com en l’accés i la participació de les dones a les acti-
vitats culturals a Catalunya, tenint en compte les seves 
realitats i aspiracions.

2. Impulsar la recuperació de la memòria històrica de 
les dones comptant amb la seva participació, i pro-
moure polítiques culturals que facin visibles les apor-
tacions de les dones al patrimoni i a la cultura de Cata-
lunya, així com la seva diversitat.
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3. Vetllar per a que en les manifestacions culturals de 
qualsevol mena no es reprodueixin estereotips i valors 
sexistes i afavorir la creació i divulgació d’obres que 
presentin innovacions formals favorables a la supera-
ció del sexisme, al coneixement de la diversitat ètnica 
i cultural dels diferents col·lectius de dones i a la visu-
alització de les diferents orientacions sexuals o identi-
tàries de les dones.

4. Garantir que les produccions culturals públiques in-
corporin una visió no sexista. Així mateix, han de po-
tenciar els centres de creació cultural de dones i han 
d’afavorir la creació i difusió de les obres culturals 
d’autoria femenina mitjançant les mesures de sensibi-
lització, promoció i suport adequades.

5. Respectar i garantir la representació equilibrada en 
els diferents òrgans consultius, científics i de decisió 
existents en l’organigrama artístic i cultural.

6. Potenciar la presència de les creadores catalanes a 
totes les exhibicions locals, nacionals, estatals i inter-
nacionals; i potenciar, també, la representació equili-
brada de dones i homes de les candidatures dels pre-
mis, honors i distincions que convoquin.

7. Fomentar les activitats culturals que incorporin la 
perspectiva de gènere i de les dones, que promoguin 
els drets de les dones o estiguin dirigides o adminis-
trades per dones.

Article 30. Mitjans de comunicació  
i tecnologies de la informació i la comunicació

1. Els mitjans de comunicació gestionats o finançats 
per les administracions públiques de Catalunya han de 
fer visibles les aportacions de les dones i mostrar la se-
va diversitat, les seves realitats i les seves expectatives. 
També han de promoure l’autoria femenina mitjançant 
mecanismes d’acció positiva.

2. Els òrgans de govern dels mitjans de comunicació 
que gestionen el servei públic de comunicació audiovi-
sual de la Generalitat i els serveis públics de comuni-
cació audiovisuals d’àmbit local, han de promoure una 
representació equilibrada de dones i homes, així com 
la incorporació de dones en llocs de responsabilitat.

3. Els mitjans de comunicació gestionats o finançats 
per les administracions públiques de Catalunya han de 
fer un ús no sexista dels llenguatges, fomentar una pre-
sència equilibrada i una imatge plural d’ambdós sexes, 
al marge dels cànons de bellesa i d’estereotips sexistes 
sobre les funcions que desenvolupen dones i homes en 
els diferents àmbits de la vida i, amb especial incidèn-
cia, en els continguts dirigits a la població infantil i 
juvenil. Les administracions públiques de Catalunya 
han de garantir que els mitjans sufragats totalment o 
parcialment amb diners públics no difonguin contin-
guts sexistes de forma reiterada.

4. La publicitat que comporti una conducta discrimi-
natòria d’acord amb aquesta Llei es considera publi-

citat il·lícita, de conformitat amb allò que preveu la 
legislació general de publicitat, la publicitat institucio-
nal i la publicitat dinàmica a Catalunya.

5. Les bases de les convocatòries d’ajuts i subvencions 
en les quals els beneficiaris són mitjans de comunica-
ció han d’incloure la condició que aquests es compro-
metin a donar compliment al que estableixen els apar-
tats 1 i 3 d’aquest article.

6. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’impulsar que les dones, individualment, i les entitats 
de dones, tinguin accés al coneixement i a la informa-
ció, tant els àmbits culturals, com tecnològics, econò-
mics, de la comunicació o científics, especialment les 
dones del món rural, les dones grans, les dones joves, 
les dones amb discapacitats, i totes aquelles amb desa-
vantatge social.

7. En l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, les administracions públiques de Cata-
lunya han d’incorporar l’objectiu de la igualtat efectiva 
de dones i homes a les polítiques de promoció i d’in-
clusió digital, i han de fomentar la difusió dels contin-
guts creats per dones.

Article 31. Universitats i Recerca

1. El Govern de la Generalitat i les universitats catala-
nes han de promoure que s’introdueixi la perspectiva 
de gènere i els estudis sobre les dones, la seva història 
i la seva contribució a tots els àmbits del coneixement 
en la seva activitat acadèmica i investigadora. Han de 
garantir un ús no sexista dels llenguatges i promoure 
la incorporació dels i les estudiants a aquelles discipli-
nes en les que el seu sexe estigui infrarepresentat.

2. El Govern de la Generalitat i les universitats cata-
lanes han de garantir la formació en coeducació de 
les persones que realitzin tasques docents, especial-
ment aquelles que cursen estudis de magisteri o cièn-
cies de l’educació, i, quan correspongui, en els estudis 
de grau, màster, postgrau i doctorat destinats a la for-
mació de mestres, professorat i educadors/es, d’acord 
amb el model educatiu definit per l’article 28.

3. Les universitats han de potenciar el treball de les do-
nes investigadores i la seva participació en els grups 
de recerca i la visualització de les aportacions de les 
dones als àmbits científics i tècnics. També han de pro-
moure la formació del seu personal en matèria de pers-
pectiva de gènere i de les dones i igualtat de dones i ho-
mes així com la creació de mòduls o cursos específics 
en relació a aquests temes.

4. Les universitats, els centres d’estudis superiors i els 
centres i institucions de recerca catalans han de garan-
tir la igualtat efectiva de dones i homes en la carrera 
docent i en la carrera investigadora així com entre el 
personal d’administració i serveis, i han de promou-
re la representació equilibrada de dones i homes en 
els seus diferents òrgans col·legiats i a tots els nivells 
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de presa de decisions. A tal efecte, han d’aprovar un 
Pla d’igualtat en l’accés, la promoció i les condicions 
laborals del seu personal d’administració i serveis, 
personal docent i investigador, que inclogui mesures 
específiques dirigides al seu col·lectiu d’estudiants. Ai-
xí mateix han de facilitar informació i assessorament 
per tal de prevenir qualsevol tipus de discriminació, 
assetjament sexual o assetjament per raó de sexe i al-
tres formes de violència masclista.

5. En matèria de convocatòries d’ajuts a projectes de 
recerca o altres ajuts a la recerca de caràcter col·lectiu, 
al costat dels criteris per garantir la qualitat i l’excel-
lència, s’ha de valorar com un tret positiu que els 
grups estiguin integrats pel 40% o més de dones, i que 
una dona n’exerceixi la direcció en aquells àmbits de 
recerca on les dones siguin infrarepresentades. També 
s’ha de valorar positivament que els projectes incorpo-
rin la perspectiva de gènere i de les dones o que tin-
guin per objecte estudis sobre les dones.

Article 32. Formació en l’àmbit  
de les professions titulades

L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar cursos 
de formació de caràcter general i específica adreçada 
a les associacions professionals, els col·legis professi-
onals i els consells de col·legis professionals que exer-
ceixen llur activitat en l’àmbit territorial de Catalunya 
per tal de millorar la seva formació en relació als drets 
de les dones i la perspectiva de gènere i de les dones.

Article 33. Esports

1. Les polítiques esportives s’han de planificar amb 
l’objectiu de garantir la igualtat efectiva de dones i ho-
mes per practicar activitat física i esport tant de lleu-
re com de competició a tots els nivells, inclosos els 
científics, tècnics, del control de les competicions, ser-
veis metges i altres d’atenció a esportistes, de lideratge 
i de projecció i representació social.

2. Les polítiques esportives han de fomentar una ma-
jor incorporació, continuïtat i participació de les dones 
a l’esport en totes les etapes de la vida.

3. Les polítiques esportives han d’atendre els aspectes 
següents:

a) L’oferta equilibrada d’activitats esportives per a ne-
nes i nens per part de les entitats esportives ha de ser 
un factor rellevant per la concessió d’ajuts, premis i 
subvencions.

b) Les administracions esportives catalanes no poden 
participar ni concedir cap tipus d’ajut a programes o 
activitats esportives que siguin sexistes o discrimina-
toris per raó de sexe.

c) Els estudis i recerques a l’àmbit de les Ciències de 
l’activitat física i l’esport promoguts per les adminis-
tracions esportives catalanes o subvencionats amb di-
ners públics han d’introduir l’estudi de les diferències 

i desigualtats entre dones i homes, per ampliar i apro-
fundir el coneixement sobre les realitats, expectatives, 
necessitats i aportacions de les dones a l’esport en to-
tes les etapes de la vida.

d) L’educació en l’esport ha d’incloure el principi de 
coeducació i ha de fomentar la formació del profes-
sorat d’educació esportiva en valors coeducatius. S’ha 
d’impulsar l’elaboració de materials didàctics per fo-
mentar l’esport de lleure igualitari a les escoles.

Capítol III. Mercat de treball

Secció primera. Integració del dret  
a la igualtat de tracte i d’oportunitats  
de dones i homes en l’ocupació

Article 34. Promoció de la igualtat de tracte  
i d’oportunitats de dones i homes en l’ocupació

Els poders públics a través de la seva actuació han de 
realitzar els objectius següents:

1. Han de promoure la igualtat de tracte i d’oportu-
nitats de les dones i homes en l’àmbit laboral amb la 
millora de l’ocupabilitat pel què fa a l’accés, la presèn-
cia, la permanència i les condicions de treball. Amb 
aquest objectiu, s’han d’establir plans per incentivar 
l’ocupació estable i de qualitat de les dones i elabo-
rar les mesures necessàries per tal d’eliminar les ofer-
tes de treball discriminatòries, incorporar la igualtat 
d’oportunitats de dones i homes en la classificació pro-
fessional, la valoració dels llocs de treball i la promo-
ció professional, incrementar el percentatge de dones 
en sectors, ocupacions o professions on estiguin subre-
presentades i fomentar les iniciatives empresarials en-
gegades per dones.

2. Han d’incorporar la perspectiva de gènere en totes 
les fases del procediment d’inserció laboral i garantir 
una presència equilibrada de dones i homes en els di-
ferents programes i actuacions que es portin a terme.

3. Han d’incorporar la perspectiva de gènere en el dis-
seny de la formació professional, ocupacional, conti-
nua i d’inserció laboral, i promoure la incorporació 
progressiva de mòduls específics de gènere en tots 
els programes. Amb aquest objectiu, s’han d’establir 
les mesures necessàries per tal d’incorporar la pers-
pectiva de gènere en el disseny de la formació que re-
bin tots i totes les professionals que intervenen en el 
procés d’orientació i d’inserció laboral, amb especial 
atenció als i les professionals que atenen a la ciutada-
nia des de les Oficines de Treball.

4. Han de portar a terme actuacions adreçades a les 
dones amb dificultats específiques d’inserció laboral, 
en particular, a les dones que estan en situació de vio-
lència masclista, a les que desitgen abandonar la pros-
titució, a les joves que busquen la seva primera ocupa-
ció de qualitat, a les que tenen fills i filles o persones 

Fascicle segon
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dependents exclusivament al seu càrrec, a les dones 
nouvingudes, a les que pertanyen a una ètnia minori-
tària, a les que estan amb una situació d’atur de llarga 
durada, a les que siguin majors de 45 anys, a les afec-
tades amb diversitat funcional, a les afectades per ma-
lalties que comportin menys del 65% de discapacitat, 
a les transsexuals o en procés de reassignació sexual, a 
les preses i expresses, i a les usuàries i ex usuàries to-
xicòmanes, entre d’altres.

5. Han de portar a terme actuacions específiques per 
promoure l’accés de les dones a llocs directius i de co-
mandament mitjançant la millora de les seves compe-
tències de lideratge, comunicació i negociació i incen-
tivant a les empreses per tal que implementin mesures 
específiques per garantir la presència equilibrada de 
dones en els llocs de direcció. En aquest sentit, i per 
tal d’avaluar l’impacte d’aquestes actuacions i analit-
zar l’evolució de la presència de les dones en càrrecs 
directius dins del teixit empresarial català, l’Adminis-
tració pública competent pot sol·licitar a les empreses 
informació desglossada per sexes sobre la composició 
dels Consells d’Administració.

6. Han d’establir mecanismes per vetllar pel compli-
ment del principi d’igualtat retributiva de dones i pro-
moure la incorporació de la perspectiva de gènere en 
les polítiques empresarials amb impacte retributiu.

7. Han de promoure una major diversificació professi-
onal de les dones en el mercat de treball i l’eliminació 
de la segregació horitzontal, establint les mesures ne-
cessàries per facilitar la incorporació de les dones en 
els sectors econòmics tradicionalment masculinitzats 
i alhora més estratègics i de major projecció profes-
sional, i vetllant perquè els sectors feminitzats siguin 
revaloritzats socialment i tinguin el mateix reconeixe-
ment i les mateixes condicions laborals que els altres.

8. Han d’establir mecanismes perquè les empreses 
compleixin amb la seva obligació de vetllar de forma 
específica que les condicions i l’organització del tre-
ball eviti l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 
sexe, i que articulin procediments específics per a la 
seva prevenció que permetin donar resposta a les de-
núncies o reclamacions que es puguin formular.

Article 35. Pla d’acció de suport  
a les empreses adreçat al foment  
de la igualtat de tracte i d’oportunitats  
de les dones i homes en el treball

1. Amb la finalitat de fomentar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats de les dones i homes en el treball, l’Ad-
ministració pública competent ha d’elaborar, amb ca-
ràcter periòdic, un pla d’acció de suport a les empreses 
adreçat a promoure i incorporar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats en el si de les seves organitzacions. Mit-
jançant aquest Pla s’han de desenvolupar entre altres, 
les mesures següents:

a) Programes de suport a les empreses per elaborar i 
implementar Plans d’igualtat amb especial atenció a 
les Petites i Mitjanes Empreses (PIMES).

b) Programes de suport i d’assessorament per incorpo-
rar la figura de la/del professional d’igualtat de dones i 
homes a les empreses.

c) Programes de suport per a projectes adreçats de for-
ma específica a la promoció de la igualtat de tracte i 
d’oportunitats de les dones i homes en el treball.

d) Atorgament i difusió del Distintiu d’excel·lència em-
presarial en matèria d’igualtat efectiva de les dones en 
el mercat de treball.

2. Per ordre del conseller o consellera competent en 
matèria laboral s’ha de determinar el procediment i 
les condicions necessàries perquè les empreses puguin 
accedir a les mesures que recull el Pla d’acció de su-
port a les empreses.

Article 36. Distintiu Català d’Excel·lència 
Empresarial en matèria d’Igualtat efectiva 
entre les dones i els homes en el mercat  
de treball

1. El Departament competent en matèria laboral ha de 
crear el Distintiu Català d’Excel·lència Empresarial en 
matèria d’Igualtat efectiva entre les dones i els homes 
en el mercat de treball per tal de premiar i reconèixer 
a totes aquelles empreses que promoguin polítiques 
d’igualtat. Pot optar a la indicada distinció qualsevol 
empresa, pública o privada, que apliqui polítiques d’i-
gualtat efectiva en el mercat de treball en l’àmbit ter-
ritorial de Catalunya, i que complexi amb l’obligato-
rietat que estableix la llei per a les empreses de més de 
250 persones treballadores d’elaborar i aplicar un Pla 
d’Igualtat de forma negociada entre la representació 
de l’empresa i la representació legal de les persones 
treballadores. Per reglament del conseller o consellera 
competent en matèria d’ocupació s’ha de determinar el 
procediment i condicions per a la seva concessió, que 
ha de tenir una durada limitada i s’han d’obtenir tenint 
en compte, entre altres criteris:

a) La presència equilibrada entre dones i homes en tots 
i cada un dels grups i categories professionals.

b) L’adopció de mesures per la millora de l’accés a 
l’ocupació i la promoció professional de les dones i els 
homes en aquells sectors, ocupacions i professions on 
estiguin sobrepresentades.

c) La promoció de l’accés de les dones als òrgans de 
direcció per garantir que hi hagi una presència equili-
brada entre ambdós sexes.

d) La implantació de les garanties corresponents per 
aplicar criteris igualitaris de retribució entre dones i 
homes, així com la adequada valoració de llocs de tre-
ball tenint en compte la perspectiva de gènere
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e) L’adopció de mesures per impulsar noves formes 
flexibles i més racionals d’organització del temps de 
treball que possibilitin la coresponsabilitat entre dones 
i homes en el treball familiar, domèstic i de cura de les 
persones i la conciliació de la vida personal i laboral.

f) L’adopció de mesures contra l’assetjament sexual i 
assetjament per raó de sexe, incloent les accions pre-
ventives i sancionadores.

g) La no utilització de llenguatges sexistes i d’una pu-
blicitat sexista respecte de la comunicació interna, els 
productes, els serveis i el màrqueting de l’empresa.

h) L’elaboració i implementació d’un pla d’igualtat a 
l’empresa, en el cas de no estar obligada per la norma-
tiva vigents.

i) La realització d’actuacions relatives a la responsa-
bilitat social corporativa destinades a promoure con-
dicions d’igualtat de les dones i els homes en el si de 
l’empresa.

j) Tenir constituïda la comissió paritària d’igualtat

2. Les administracions públiques de Catalunya, en 
l’àmbit de les seves respectives competències, poden 
introduir condicions especials per a aquelles empreses 
guardonades amb el Distintiu de d’Excel·lència Em-
presarial en matèria d’Igualtat efectiva entre les dones 
i els homes en el mercat de treball i d’acord amb la 
corresponent normativa de contractes.

3. El Distintiu Català d’Excel·lència Empresarial en 
matèria d’Igualtat efectiva entre les dones i els homes 
en el mercat de treball definit en l’apartat 1 pot revo-
car-se en el cas que es deixin de complir els punts esta-
blerts, de sanció administrativa ferma per faltes greus 
o molt greus, o condemna judicial ferma, per qualse-
vol tipus de conducta discriminatòria per raó de sexe 
per part de l’empresa, d’acord amb la legislació vigent.

Article 37. Plans d’igualtat a les empreses

1. Les empreses amb més de 250 persones treballado-
res han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat, segons la 
definició que s’estableix a l’article 23 d’aquesta llei i 
d’acord amb el objectiu i contingut definit per l’article 
46 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes. També han d’es-
tablir i aplicar un pla d’igualtat aquelles empreses en 
que el conveni col·lectiu que els resulti d’aplicació així 
ho estableixi, en els termes que s’hi hagin establert, o 
quan l’autoritat laboral així ho hagués acordat en un 
procés sancionador, d’acord amb la legislació vigent; 
en tots els casos, de forma negociada amb la represen-
tació de les persones treballadores, d’acord amb el que 
determina la legislació laboral.

2. L’elaboració i implantació de plans d’igualtat és vo-
luntària per a la resta d’empreses, amb la consulta prè-
via a la representació legal de les persones treballa-
dores.

3. El Departament competent en matèria laboral ha 
de realitzar un seguiment del compliment per part de 
les empreses obligades a elaborar i aplicar plans d’i-
gualtat, imposant les sancions corresponents en cas 
d’incompliment. Amb aquesta finalitat, s’ha de crear 
i regular per reglament el Registre públic de plans d’i-
gualtat a les empreses amb l’objectiu d’efectuar, entre 
d’altres, el seguiment del grau d’implantació dels plans 
d’igualtat al teixit empresarial català.

Article 38. Qualificacions professionals

Les Administracions públiques de Catalunya compe-
tents han de promoure la incorporació de la perspec-
tiva de gènere en el catàleg de qualificacions profes-
sionals. Entre d’altres actuacions han de garantir que 
en les qualificacions professionals no hi hagi cap este-
reotip de gènere ni cap mecanisme d’exclusió de gène-
re en la definició dels diferents perfils professionals; 
també han de vetllar per a què hi siguin incloses com 
a noves qualificacions activitats que realitzen de forma 
gairebé exclusiva les dones.

Secció segona. Igualtat de tracte  
i d’oportunitats entre les dones i els homes 
en les relacions laborals i la negociació 
col·lectiva

Article 39. Seguiment de les mesures d’igualtat 
efectiva en el treball en els convenis 
col·lectius

El Consell de Relacions Laborals, a través de la Co-
missió de Convenis col·lectius de Catalunya, ha d’ana-
litzar de forma periòdica el contingut dels convenis 
col·lectius des d’una perspectiva de gènere.

Article 40. Responsable sindical d’igualtat

Els sindicats amb presència a les organitzacions públi-
ques i privades, a través dels corresponents òrgans de 
representació sindical, han d’adjudicar a un delegat o 
delegada sindical la funció de vetllar específicament 
per la igualtat de tracte i d’oportunitats en el marc de 
la negociació col·lectiva. Les funcions que ha de dur a 
terme aquest responsable sindical d’igualtat són:

a) Col·laborar amb el/la professional d’igualtat de do-
nes i homes de l’empresa per tal de promocionar la 
igualtat d’oportunitats en el si de l’empresa.

b) Assessorar en matèria d’igualtat a les treballadores i 
treballadors del centre de treball i empresa.

c) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere i 
de les dones en totes les àrees i nivell d’intervenció del 
seu àmbit funcional.

d) Vetllar pel compliment efectiu d’aquesta llei en el 
seu àmbit funcional.
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Article 41. Presència equilibrada de les dones 
en la negociació col·lectiva

1. Les organitzacions empresarials i sindicals, així 
com els òrgans de representació del personal a l’em-
presa, han de procurar assolir una representació equi-
librada entre els dos sexes en la negociació col·lectiva.

2. L’Administració pública competent ha de requerir, 
en l’exercici de les competències de control de legali-
tat dels convenis col·lectius establerts, la complementa-
ció del full estadístic de convenis on s’incorporin dades 
significatives sobre la presència de dones en la comis-
sió negociadora i en l’àmbit d’aplicació dels convenis i 
acords col·lectius, d’acord amb la normativa vigent.

Article 42. Incorporació de perspectiva de 
gènere en els processos de regulació d’ocupació

1. Els poders públics han de vetllar pel respecte del 
dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de se-
xe en el marc dels expedients de regulació d’ocupació.

2. Les empreses obligades per llei a elaborar i aplicar 
un pla d’acompanyament social en els expedients de 
regulació d’ocupació, han d’incorporar la perspectiva 
de gènere en totes les mesures que l’integrin.

Article 43. Incorporació de la perspectiva  
de gènere per la Inspecció de treball

La Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya 
ha d’incorporar la perspectiva de gènere en les seves 
activitats, garantint la formació adequada del seu per-
sonal i la realització d’actuacions específiques sobre 
el compliment de la legislació relativa a la igualtat de 
tracte i d’oportunitats de dones i homes en el treball.

Secció tercera. Igualtat de tracte  
i d’oportunitats de les dones  
en les polítiques i els programes  
de seguretat i salut en el treball

Article 44. Inclusió de la perspectiva de gènere 
als programes de seguretat i salut laboral

1. Els poders públics han de promoure la incorporació 
de la perspectiva de gènere a les polítiques, estratègi-
es i programes de salut de l’àmbit laboral, incloent les 
diferents necessitats de les dones tot tenint en compte 
les seves característiques anatòmiques, fisiològiques i 
psicosocials, i les mesures necessàries per abordar-les 
de forma adequada, amb la col·laboració dels diferents 
Departaments de la Generalitat de Catalunya i la resta 
d’Administracions i entitats competents.

2. L’Administració pública competent en la matèria, 
ha de registrar, degudament desglossats per sexe, edat 
i ocupació, els processos d’incapacitat temporal, tant 
per contingències comunes com per contingències 
professionals, a fi d’identificar dades epidemiològi-

ques rellevants de les malalties que afecten a les dones 
treballadores. Aquesta informació ha d’integrar-se, en 
tot cas, en la diagnosi necessària per elaborar un pla 
d’igualtat.

3. L’Administració pública competent en matèria labo-
ral ha de fomentar la recollida i tractament de la infor-
mació existent als Centres d’Assistència Primària i a 
les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Profes-
sionals, desglossada per sexes, a fi d’identificar riscos 
epidemiològics específics en les dones treballadores 
per raó de la seva activitat laboral.

4. Els poders públics, amb l’objectiu de protegir 
específicament la seguretat i salut laboral de les dones, 
així com per visualitzar i augmentar la consciencia-
ció sobre les desigualtats de gènere en aquest àmbit, 
han de fomentar l’establiment de programes de forma-
ció específica adreçats a les persones treballadores, a 
l’empresariat i als serveis de prevenció en matèria de 
seguretat i salut laboral des d’una perspectiva de gè-
nere.

Article 45. La prevenció de riscos laborals  
a l’empresa

1. D’acord amb la normativa vigent sobre prevenció de 
riscos laborals, les empreses han d’incorporar la pers-
pectiva de gènere en els plans de prevenció, l’avaluació 
dels riscos laborals, en l’adopció de mesures preven-
tives i en general, en el conjunt d’activitats preventi-
ves, segons l’exposició als factors de riscs de dones i 
homes.

2. Les empreses han de vetllar de forma específica que 
les condicions de treball evitin l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe. També han d’articular 
procediments específics per a la seva prevenció i que 
permetin donar resposta les denúncies o reclamacions 
que es puguin formular.

3. Les empreses han d’establir accions de formació 
adreçades als seus treballadors i treballadores atenent 
a l’exposició dels diferents riscos segons el sexe degut 
a les condicions de treball desiguals.

Secció quarta. Igualtat de tracte  
i d’oportunitats de les dones en l’àmbit  
del treball autònom i l’emprenedoria

Article 46. Impuls i promoció d’accions  
de suport a les dones treballadores  
autònomes i emprenedores

1. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’incorporar la perspectiva de gènere en el disseny, 
implementació i avaluació de les polítiques de foment i 
promoció del treball autònom i d’emprenedoria, i por-
tar a terme actuacions específiques adreçades a dones, 
prestant especial atenció a les treballadores autònomes 
econòmicament dependents.
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2. Els poders públics, en l’accés als programes de su-
port d’emprenedoria i treball autònom, han de donar 
suport a les iniciatives empresarials promogudes ma-
joritàriament per dones, prestant especial atenció a 
aquelles emmarcades en sectors, professions i ocupa-
cions on hi són subrepresentades.

3. Les administracions públiques de Catalunya han 
de fomentar que les societats de garantia recíproca, 
beneficiaries d’ajuts públics, estableixin fons específics 
destinats a afavorir la constitució i la consolidació 
d’iniciatives empresarials promogudes per dones

Capítol IV. Polítiques sobre els usos dels temps

Article 47. Accions sobre els usos dels temps

Als efectes d’avançar vers una societat més igualitària 
de dones i homes, els poders públics han de dur a ter-
me les accions següents:

1. Desenvolupar polítiques del temps que contemplin 
de forma integral la percepció i visió del temps tenint 
en compte els diferents àmbits quotidians. Han d’im-
pulsar, també, l’equilibri en el valor i la distribució 
dels temps dedicats als treballs de mercat i al treball 
familiar, domèstic i de cura de les persones que tin-
guin en compte el temps personal, tot implementant 
polítiques actives i de sensibilització adreçades als ho-
mes en relació a la seva conscienciació i capacitació.

2. Realitzar polítiques actives i de sensibilització que 
reconeguin la importància que tenen les tasques del 
treball familiar, domèstic i de cura de les persones 
per a la sostenibilitat de la vida quotidiana, que po-
sin de manifest el seu el valor social i econòmic, i que 
afirmin la necessitat d’assumir-les amb coresponsabi-
litat entre dones i homes.

3. Elaborar programes de suport per a incentivar bones 
pràctiques en matèria de gestió del temps de les perso-
nes treballadores amb l’objectiu de facilitar a totes les 
organitzacions, dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei i amb especial atenció a les Petites i Mitjanes Em-
preses (PIMES), la conciliació de la vida personal, fa-
miliar i laboral. S’ha de vetllar per tal de què els plans 
d’igualtat incorporin aquestes pràctiques.

4. Promoure mesures de conciliació de la vida perso-
nal i laboral en les activitats de formació professional 
inicial i formació professional per a l’ocupació, així 
com d’inserció laboral, adreçades a la millora de la 
ocupabilitat de les persones, en especial de les dones:

a) Els centres i entitats de formació que imparteixin 
activitats formatives han de procurar adequar la se-
va ubicació i els seus horaris a les necessitats de con-
ciliació de la vida personal, familiar i formativa de 
l’alumnat.

b) L’Administració pública competent ha de promoure 
la realització de programes de formació a través de les 

noves tecnologies, a fi d’evitar desplaçaments i perme-
tre l’organització flexible del temps de formació.

5. L’Administració de la Generalitat i les corporacions 
locals poden establir plans d’organització del temps 
del municipi per tal d’harmonitzar els horaris laborals, 
escolars, comercials i dels serveis i orientar el model 
de desenvolupament cap a la integració de funcions, 
la descentralització de serveis i equipaments, l’aproxi-
mació de residència i la introducció d’activitats de tre-
ball productiu en les zones de residència.

Capítol V. Polítiques socials

Article 48. Polítiques de benestar social 
 i família

1. Els poders públics han d’integrar la perspectiva de 
gènere i de les dones en el desenvolupament de les po-
lítiques de benestar social. A tal efecte, han d’establir 
programes específics per a les dones joves, per a les 
grans, per a les vídues, per a les dones amb discapa-
citat, per aquelles que es troben en situació de violèn-
cia masclista, per aquelles que es troben en situació de 
prostitució, per a les recluses, per a cuidadores i cuida-
dors de persones dependents, per a les dones migrades 
i de minories ètniques, les dones lesbianes, transse-
xuals, i per a les que es troben en risc d’exclusió social.

2. Les polítiques de benestar social i família han d’in-
corporar les necessitats, demandes i expectatives de 
les dones de tal manera que generin un nou model de 
relacions personals i de convivència i que garanteixin 
la inclusió social de les dones.

3. Els poders públics han de dissenyar polítiques que 
facilitin l’autonomia de les persones dependents i 
que afavoreixin l’eliminació de les desigualtats so-
cioeconòmiques i de gènere que es produeixen en la 
cura de persones dependents a la llar.

4. Els poders públics han de desenvolupar polítiques 
de suport a les famílies que incorporin el reconeixe-
ment de la diversitat familiar, garanteixin el dret a un 
entorn afectiu o familiar adequat i eliminin la discri-
minació per opció sexual i transsexualitat, tot garan-
tint la llibertat de decisió individual. Aquestes políti-
ques han d’assegurar la incorporació de les necessitats 
de les dones en l’àmbit familiar, per tal de transfor-
mar i donar un valor positiu al paper que tradicional-
ment han tingut com a proveïdores de cura i benestar. 
També han d’incloure mesures per garantir els drets 
d’infants, adolescents i joves d’acord amb l’establert en 
l’apartat 6 d’aquest article. Així mateix, els poders pú-
blics han d’impulsar programes de formació que afa-
voreixin la implicació de les famílies en la coeducació 
de les filles i els fills, d’acord amb el model coeducatiu 
definit per l’article 28 d’aquesta llei.

5. Les Administracions públiques de Catalunya han 
de dissenyar programes específics de suport integral 
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a les famílies monoparentals que reforcin la persona 
responsable de la família.

6. Els poders públics de Catalunya han de garantir la 
igualtat efectiva d’infants, adolescents i joves d’amb-
dós sexes per tal d’eliminar les discriminacions sexis-
tes i possibilitar l’expressió i garantia dels drets de les 
nenes, adolescents i joves per tal que puguin desenvo-
lupar el seu potencial i les seves habilitats en societat. 
Amb aquesta finalitat han d’elaborar i executar legis-
lació que protegeixi les nenes, adolescents i joves de 
qualsevol forma de violència, promoure la seva par-
ticipació social, garantir el seu dret a l’educació i a la 
cultura i a activitats de lleure, fomentar l’activitat físi-
ca i vetllar per a què els mitjans de comunicació difon-
guin imatges no estereotipades de nenes, adolescents 
i joves ni missatges sexistes adreçats a audiències in-
fantils i juvenils.

7. Els poders públics han de garantir la igualtat efecti-
va de dones i homes grans per tal d’eliminar les discri-
minacions sexistes i possibilitar l’expressió i garantia 
dels drets de les dones grans a fi i efecte que puguin 
desenvolupar el seu potencial i les seves habilitats en 
societat. Amb aquesta finalitat han d’elaborar i execu-
tar legislació que protegeixi les dones grans de qualse-
vol forma de violència, promoure la seva participació 
social, garantir el seu dret a l’educació i a la cultura i a 
activitats de lleure, fomentar l’activitat física i vetllar 
per a què els mitjans de comunicació difonguin imat-
ges no estereotipades de les dones grans.

8. Les polítiques de benestar social que tinguin com a 
objectiu la inclusió i la cohesió social han d’incorporar 
la perspectiva de gènere i de les dones especialment 
en aquelles accions adreçades als col·lectius més de-
safavorits o subjectes a situacions de discriminació o 
desigualtats que afectin o vulnerin el ple exercici dels 
drets de ciutadania.

9. Les administracions públiques de Catalunya han de 
dissenyar projectes integrals específics per a dones en 
situació de precarietat econòmica i risc d’exclusió so-
cial per actuar sobre les causes de la feminització de 
la pobresa.

Article 49. Polítiques de salut i serveis

1. El dret a la salut és universal i inclou el dret a gau-
dir d’unes condicions de vida que garanteixin la pre-
servació de la salut física i mental i un benestar global 
que afecti totes les dimensions de la persona i de les 
comunitats. Les intervencions de prevenció, promoció, 
protecció i d’atenció integral de la salut han de garan-
tir un igual dret a la salut de les dones i els homes a 
través de la integració activa dels principis establerts 
en aquesta llei.

2. Els poders públics han de garantir una assistència 
sanitària de qualitat, sense estereotips i que contempli 
la salut de les persones durant les diferents fases i situ-
acions de dependència del seu cicle vital. S’han d’esta-

blir mesures que garanteixin l’accessibilitat als serveis 
sanitaris i prestacions complementàries en condicions 
d’igualtat efectiva de dones i homes de forma compati-
ble amb la vida familiar i laboral.

3. Els poders públics han d’impulsar les mesures ne-
cessàries per a la prevenció i tractament de malalties 
que afecten especialment les dones o que tenen un im-
pacte diferencial sobre elles, així com mesures que ga-
ranteixin una detecció precoç de les situacions de vi-
olència masclista com a fenomen que afecta en gran 
mesura la salut de les dones.

4. Les polítiques de salut han de garantir la salut afec-
tiva, sexual i reproductiva de forma integral mitjan-
çant accions que tendeixin a:

a) Potenciar les polítiques d’educació amb especial 
atenció a les i als adolescents, a les i els joves i a grups 
de població vulnerables.

b) Garantir l’educació afectiva sexual de qualitat, te-
nint com a base la perspectiva de gènere i de les dones 
i la defensa dels drets sexuals i reproductius.

c) Garantir l’oferta del consell reproductiu dins de la 
cartera de serveis de les unitats d’atenció a la salut se-
xual i reproductiva, i procurar, d’acord amb la norma-
tiva legal vigent, l’accés als mètodes contraceptius

d) Afavorir l’autonomia de les dones en la presa de de-
cisions en relació amb la medicalització del seu cos, 
l’anticoncepció, l’adopció de mesures de prevenció 
respecte a les ITS, l’embaràs, el part i la lactància.

5. Els poders públics han de garantir que les dones pu-
guin rebre la prestació de la interrupció de l’embaràs, 
en els supòsits legals, a través dels centres de la xarxa 
sanitària de responsabilitat pública.

6. Els poders públics han de garantir la qualitat de 
l’atenció de les persones, tot reconeixent la diversitat 
d’orientacions sexuals i d’identitats de gènere i tenint 
especialment en compte les situacions que puguin pro-
vocar vulnerabilitat.

7. Els poders públics han de garantir la protecció, pre-
venció i millora de la salut laboral de les dones i en 
especial, s’han de promoure polítiques actives i de pre-
venció de les malalties derivades del treball desenvo-
lupat majoritàriament per les dones. 

8. Els serveis sanitaris han d’impulsar tot tipus de me-
sures de prevenció i detecció de la mutilació genital fe-
menina. També han de comptar amb els mecanismes 
sanitaris d’intervenció quirúrgica per a poder afrontar 
la demanda de les dones que vulguin revertir els efec-
tes de la mutilació practicada.

9. S’ha d’incorporar la perspectiva de gènere i de les 
dones en els sistemes d’informació sanitària. Les en-
questes de Salut han d’introduir com a variables indi-
cadors de salut sensibles a la detecció de desigualtats 
de salut per raó de sexe i gènere i que contemplin la 
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diversitat de dones. Els instruments de planificació sa-
nitària i els plans d’acció comunitaris han d’incorporar 
la perspectiva de gènere i de les dones en totes les se-
ves fases, així com fomentar la participació dels dife-
rents col·lectius de dones.

10. S’ha de reorientar la formació de les i els professio-
nals de la salut cap a models que incloguin la perspec-
tiva de gènere per tal que la pràctica clínica doni res-
posta a les necessitats i expectatives en salut pel que fa 
al sexe i al gènere.

11. Les polítiques de salut han de garantir la formació 
a tot el territori dels i de les professionals de la salut 
per a que tinguin una formació mínima de violència 
masclista.

Article 50. Recerca en Ciències de la Salut

1. Els poders públics han d’emprendre i promoure in-
vestigacions científiques sobre la morbiditat diferencial  
entre dones i homes que contemplin les desigualtats i 
condicionaments socials, culturals, educacionals, bio-
lògics i psicològics que afecten la salut.

2. S’ha de garantir que els protocols de treball i dis-
senys de recerca siguin sensibles a les diferències entre 
dones i homes, incloent ambdós sexes en els seus pa-
ràmetres d’anàlisi.

Article 51. Sector agrícola, ramader, 
agroalimentari, forestal i sector pesquer

1. Les polítiques adreçades al sector agrícola, rama-
der, agroalimentari, forestal i pesquer han de contem-
plar la perspectiva de gènere i de les dones en relació 
a les diferents realitats en què estan situades i en tots 
els àmbits on es produeixin desequilibris per raó de 
sexe i gènere.

2. Els poders públics han d’adoptar les mesures que 
siguin necessàries per a garantir els drets de les dones 
del sector agrícola, ramader, forestal i pesquer i el seu 
accés a un desenvolupament sostenible.

3. Les polítiques agràries, pesqueres i de dones han de 
fomentar la transmissió dels sabers tradicionals de les 
dones al sector agrícola, ramader, agroalimentari, fo-
restal i pesquer, reconèixer i fer visible la seva contribu-
ció al manteniment de les explotacions familiars, i fo-
mentar les xarxes de proximitat i d’atenció a la infància 
i a la gent gran. S’han de potenciar les iniciatives em-
presarials femenines i les actuacions de desenvolupa-
ment agrari i pesquer que siguin promogudes per dones.

4. Els poders públics han d’establir mesures que facili-
tin la incorporació de dones joves als sectors agrícola, 
ramader, agroalimentari, forestal i pesquer.

5. Els estudis, les estadístiques, la planificació, l’elabo-
ració, el desenvolupament i l’avaluació dels programes 
formatius adreçats a l’àmbit rural i pesquer han d’in-
corporar la perspectiva de gènere i de les dones.

6. Els poders públics han de fomentar que en les cam-
bres agràries i les associacions agràries i ramaderes, 
les confraries de pesca i tots els òrgans participatius, 
representatius i decisoris d’aquests sectors existeixi 
una representació equilibrada de dones i homes.

7. Els poders públics han d’establir mecanismes que 
facilitin i impulsin l’accés a la formació, i especial-
ment a les tecnologies de la informació i la comuni-
cació, a les dones del món rural i pesquer, de manera 
que es pugui eliminar l’escletxa digital de gènere i ter-
ritorial, i s’aconsegueixi la plena participació social de 
les dones.

Article 52. Cooperació al desenvolupament  
i foment de la pau

1. Totes les polítiques de cooperació i de foment de la 
pau, plans, documents de planificació estratègica, pro-
cessos d’actuació i de diàleg polític i de relacions ins-
titucionals, han d’integrar l’enfocament de gènere en 
el desenvolupament (GED) per tal de millorar la po-
sició de les dones en relació als homes de manera que 
beneficiïn i transformin la societat en la seva totalitat.

2. La política de cooperació al desenvolupament i fo-
ment de la pau que dugui a terme la Generalitat ha 
de fomentar i recolzar canvis d’actituds, estructures i 
mecanismes en tots els àmbits amb la finalitat de re-
duir les desigualtats entre dones i homes. A més ha 
d’impulsar actuacions específiques o positives per a 
l’apoderament de les dones que potenciïn les seves ca-
pacitats i el seu protagonisme en els processos de des-
envolupament i de foment de la pau per tal de:

a) Fomentar el repartiment del poder polític i la par-
ticipació plena i igualitària en la presa de decisions a 
tots els nivells.

b) Enfortir l’apoderament personal i econòmic i la 
igualtat efectiva de dones i homes tant en l’accés com 
en el control sobre els recursos econòmics.

c) Fomentar l’accés igualitari i el control sobre les 
oportunitats del desenvolupament.

d) Promoure i defensar l’exercici dels drets humans i 
la seva exigibilitat per part de les dones en condicions 
d’igualtat efectiva i de no-discriminació davant la llei i 
en la pràctica quotidiana.

e) Fomentar la participació plena de les dones en els 
processos de prevenció, transformació i resolució de 
conflictes violents i de construcció de la pau.

f) Impulsar l’educació i la sensibilització social en re-
lació a l’equitat de gènere i l’apoderament de les dones.

g) Millorar les capacitats dels i les agents de coope-
ració al desenvolupament públic i privat de Catalunya 
per incorporar la perspectiva de gènere i de les dones.

h) Fomentar la integració de la perspectiva de gènere i 
de les dones en l’acció humanitària.
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Capítol VI. Medi ambient, urbanisme i habitatge

Article 53. Planificació de la mobilitat, 
urbanisme, habitatge i medi ambient

1. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’integrar la perspectiva de gènere i de les dones en el 
conjunt de les polítiques de mobilitat, urbanisme, ha-
bitatge i medi ambient.

2. La planificació de la mobilitat ha de prendre en con-
sideració els itineraris quotidians relacionats amb l’or-
ganització de la vida personal, associativa, familiar, 
domèstica i laboral.

3. Els poders públics han de promoure un model de 
seguretat que incorpori la perspectiva de les dones en 
el planejament urbanístic. Amb aquesta finalitat el pla-
nejament ha de vincular el disseny urbà i la violència 
masclista, per a evitar entorns i elements que puguin 
provocar inseguretats a les dones.

Capítol VII. Justícia i seguretat

Article 54. Justícia

1. El Govern de la Generalitat ha d’integrar la perspec-
tiva de gènere i de les dones a totes les disposicions, 
mesures i actuacions que estableixi en matèria de jus-
tícia. Així mateix el sistema de dades, estadístiques i 
indicadors judicials han d’estar desagregats per sexe.

2. Els espais o serveis en matèria de Justícia s’han de dis-
senyar o adaptar per tal de garantir la confidencialitat, 
la privacitat i la seguretat de les dones, especialment en 
matèria de violència masclista.

3. El departament competent en matèria d’execució pe-
nal ha de garantir la igualtat efectiva de dones i homes. 
Els centres d’execució penal han de tenir programes 
de tractament específics per als diferents col·lectius de 
dones, fent èmfasi en les situacions de transexualitat. 
Aquests programes han de ser aplicats per equips d’in-
tervenció professional qualificada.

4. Els serveis i centres d’execució penal també han de 
realitzar programes formatius de sensibilització adre-
çats als homes en relació als continguts i la capacitació 
vers la igualtat efectiva de dones i homes.

5. La intervenció i tractament especialitzat de les per-
sones que han comès delictes relacionats amb la vio-
lència de gènere ha de constituir una exigència dels 
seus programes de treball.

Article 55. Seguretat

1. Els poders públics han de contemplar la percepció 
diferenciada de la seguretat entre dones i homes i te-
nir en compte aquesta diferència en les enquestes de 
victimització i en l’anàlisi de la realitat de la seguretat 
a Catalunya, així com en la definició de les polítiques 

relacionades amb l’autonomia personal i l’ús dels es-
pais, tant públics com privats.

2. Els poders públics han de garantir la incorporació 
de la perspectiva de gènere i de les dones en les políti-
ques públiques de seguretat amb mesures de prevenció 
i protecció que assegurin el dret de les dones a l’auto-
nomia personal, el dret a decidir, a viure sense violèn-
cies i a moure’s amb llibertat.

3. La perspectiva de gènere i de les dones ha de te-
nir-se en compte en tota la formació en l’àmbit de la 
seguretat.

Disposicions addicionals

Primera. Finançament

1. El Govern de la Generalitat, per a la realització 
de les mesures que es desenvolupin en compliment 
d’aquesta llei, s’ha de subjectar a les disponibilitats 
pressupostàries de cada exercici d’acord amb les cor-
responents lleis de pressupostos.

2. Els ens locals han de subjectar-se a les seves dis-
ponibilitats pressupostàries per atendre les obligacions 
que es deriven d’aquesta Llei, d’acord amb els respec-
tius pressupostos.

Segona. Impacte social de la Llei

En el termini de cinc anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el departament competent en matèria de 
polítiques de dones, per mitjà de l’Institut Català de les 
Dones, ha de dur a terme una avaluació de l’impacte 
social de la Llei, amb la participació de tots els sectors 
implicats i dels òrgans consultius que s’hi estableixen.

Tercera. Comissió Interdepartamental  
de la Igualtat efectiva de Dones i Homes

La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat 
d’Oportunitats per a les Dones, òrgan de coordinació 
de les accions que en matèria d’igualtat d’oportuni-
tats duen a terme els diferents departament de la Ge-
neralitat, creada pel Decret 209/1993, de 31 d’agost, 
pel qual s’estableix l’estructura orgànica de l’organis-
me autònom administratiu Institut Català de la Dones 
i es modifiquen els decrets que el regulen i l’organit-
zació i nomenclatura de la Comissió Interdepartamen-
tal de Promoció de la Dona, disposició normativa de-
rogada pel Decret 92/1998, de 31 de març, pel qual 
es modifica l’estructura orgànica de l’Institut Català 
de la Dona, passa a denominar-se Comissió Interde-
partamental de la Igualtat efectiva de Dones i Homes. 
Totes les referències a la Comissió Interdepartamental 
per a la Igualtat d’oportunitats per a les Dones en la 
normativa vigent s’han d’entendre fetes a la Comissió 
Interdepartamental de la Igualtat efectiva de Dones i 
Homes.
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Quarta. Òrgans responsables  
de la Implementació de la transversalitat

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern, mitjançant decret, ha d’atri-
buir a un òrgan dels departaments de la Generalitat 
de Catalunya, organismes autònoms i organismes pú-
blics vinculats o dependents de l’Administració de la 
Generalitat la responsabilitat de la implementació de 
la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les 
dones en la planificació, gestió i avaluació de les seves 
polítiques i establir les seves funcions, entre les quals 
hi ha les que s’estableixen en l’article 16.2.

Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 22/2005,  
del 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya

Es suprimeix la lletra f) de l’article 132 i s’afegeix la 
lletra m) a l’article 133 de la Llei 22/2005, del 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalu-
nya, amb el text següent:

«m) La difusió i la realització de continguts o de publi-
citat que incitin a la violència masclista o la justifiquin 
o la banalitzin.»

Segona. Desplegament reglamentari

S’autoritza el Govern i el Conseller o Consellera com-
petent, perquè dicti les disposicions necessàries per a 
desplegar i executar aquesta llei.

Tercera. Afectacions pressupostàries

El preceptes que eventualment comportessin la realit-
zació de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Quarta. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor als vint dies d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC

Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i les associacions d’utili-
tat pública
Tram. 202-00033/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b i l’article 
101.1 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de les Fundaci-
ons i les Associacions d’Utilitat Pública, acompanya-
da de la documentació següent:

– La memòria justificativa que expressa els antece-
dents necessaris per a poder-se pronunciar

– L’exposició de motius

– El text articulat

Memòria justificativa de la iniciativa

Competència. Vinculació de l’acció legislativa

Garantir el correcte exercici del dret de fundació, mit-
jançant la verificació de la destinació i l’ús adequat del 
patrimoni. El marc normatiu vigent s’ha palesat insu-
ficient, per la qual cosa cal dotar al Protectorat dels 
instruments normatius necessaris.

Les fundacions privades tenen una gran tradició a Ca-
talunya. Tant és així, que a l’any 1982 es va establir 
una regulació pròpia en aquest àmbit dins del dret civil 
català, regulació vigent fins l’any 2008 on es va apro-
var la integració del règim jurídic de les fundacions, 
així com de les associacions dins el Llibre III del Co-
di Civil. No obstant, la regulació del Protectorat en el 
Codi civil de Catalunya es limita a una sèrie de dis-
posicions bàsiques referides a les seves funcions, les 
entitats subjectes, i la mesura d’intervenció temporal. 
Durant la tramitació parlamentària de la Llei 4/2008, 
del 24 d’abril es va considerar més adient que el des-
envolupament normatiu de la institució es realitzés en 
un text independent, atès que havia d’incloure una sè-
rie de disposicions de naturalesa essencialment admi-
nistrativa.

A més, cal dir que de conformitat amb la disposició 
transitòria quarta de la llei del Llibre tercer, en el ter-
mini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor de la 
Llei esmentada, el Govern de la Generalitat ha de pre-
sentar al Parlament un projecte de llei regulador de 
l’exercici de les funcions del Protectorat. Per tant, la 
proposició de llei que acompanya a aquesta memòria 
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ve a donar compliment a la disposició mencionada, 
emparant-se també en el marc normatiu constitucio-
nal i estatutari, reconegut en l’article 34 de la Consti-
tució espanyola que reconeix el dret de fundació per 
a la rea lització de finalitats d’interès general, l’article 
22 del mateix text normatiu, que reconeix el dret d’as-
sociació i el qualifica com un dret fonamental i els ar-
ticles 118 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
que aprova el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(EAC) que en regula les competències de la Generali-
tat en matèria d’associacions i de fundacions, així com 
l’article 129, que atribueix a la mateixa la competència 
exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les matè-
ries que l’article 149.1.8 de la Constitució atribueix en 
tot cas, a l’Estat.

Necessitat de la iniciativa

La Limitació d’instruments legals, a l’abast del Protec-
torat, per tal de verificar el correcte exercici del dret 
de fundació.

Amb aquesta proposició de llei, el que s’intenta és con-
tribuir a un funcionament més àgil de les fundacions, 
així com augmentar la seva efectivitat. La vinculació 
de les finalitats fundacionals al compliment de l’inte-
rès general és una circumstància rellevant que diferen-
cia les fundacions de les altres persones jurídiques i 
que, per tant, justifica l’ampliació del règim d’inter-
venció administrativa. En aquest sentit, la figura del 
Protectorat ha d’ésser el garant del desenvolupament 
correcte dels drets de fundació i dels efectes derivats 
de la declaració d’utilitat pública de les associacions 
d’acord amb els drets i les obligacions que comporten, 
en especial quan reben diners de col·lectius indetermi-
nats de ciutadans i ciutadanes o de les administracions 
públiques.

Incidència social

Garantir la confiança de la ciutadania en aquestes en-
titats que tenen per objecte la consecució de l’interès 
general.

L’aprovació d’aquesta norma suposaria la defensa dels 
interessos dels potencials beneficiaris de la Fundació i 
incrementar el coneixement d’aquests beneficiaris so-
bre quines són les fundacions per àmbits sectorials i 
les activitats que duen a terme.

Exposició de motius

I

L’estructura de la llei projectada, s’organitza en vuit 
capítols, deu disposicions addicionals, una disposició 
transitòria, dues disposicions derogatòries i dues dis-
posicions finals.

El capítol I es dedica a l’objecte i àmbit d’actuació del 
Protectorat. En aquest sentit el Protectorat es caracte-
ritza com la funció que du a terme l’administració per 

a vetllar per al correcte desenvolupament del dret de 
fundació la qual s’amplia ara a les associacions decla-
rades d’utilitat pública. La llei estableix l’àmbit d’ac-
tuació del Protectorat, en base al criteri competencial 
fixat per l’Estatut d’Autonomia.

El capítol II regula les funcions del Protectorat respec-
te de les fundacions. Es preveuen tres tipus de funci-
ons que a la pràctica ja exerceix el Protectorat i a les 
que es dóna per tant un reconeixement legal: funcions 
d’assessorament, de registre i de supervisió. Així, les 
funcions tradicionals de control del Protectorat s’am-
plien, per una banda, amb el reconeixement explícit de 
les funcions d’assessorament, suport i promoció i se 
separen, per altra banda, de les funcions de registre. 
Tanmateix, la rellevància de les activitats de control 
lligades a la funció de supervisió justifiquen un des-
envolupament normatiu més extens, en el capítol III.

El capítol III desenvolupa les actuacions d’inspecció 
del Protectorat respecte de les fundacions, la seva le-
gitimació per a les accions judicials de responsabilitat 
i d’impugnació d’acords, les funcions de suplència i, 
en darrer lloc, el règim d’intervenció temporal de les 
fundacions.

La potestat d’inspecció del Protectorat s’exercita amb 
ple respecte als drets constitucionals, i ha de facilitar 
la verificació i el control de les activitats fundacionals 
i la destinació adequada dels fons i els recursos de les 
fundacions al compliment de les seves finalitats. La 
inspecció procedeix quan existeixen indicis d’irregu-
laritats de qualsevol mena i, especialment, en una rela-
ció de supòsits, com ara la no presentació dels comp-
tes, la falta de sol·licitud d’autorització per realitzar les 
operacions que la requereixen, l’incompliment reite-
rat dels requeriments del Protectorat o la destinació 
de recursos a despeses no relacionades amb l’objec-
te fundacional entre d’altres. També, en l’exercici de 
les funcions de supervisió, es preveu el desenvolupa-
ment d’un pla anual on s’hauran de fixar els criteris 
que determinin l’abast de la intervenció i amb caràcter 
excepcional, s’habilita al Protectorat per demanar a la 
fundació una auditoria de comptes encara que no es 
donin les circumstàncies que preveu el Codi civil de 
Catalunya.

Aquest capítol desenvolupa, també, la sol·licitud per 
part del Protectorat a l’autoritat judicial de la interven-
ció temporal de la fundació i els efectes d’aquesta. El 
Protectorat està legitimat per instar, en els casos més 
greus d’irregularitats en la gestió de les fundacions, 
una intervenció de caràcter judicial limitada temporal-
ment. Aquest fet comporta que el Protectorat assumei-
xi les funcions legals i estatutàries del patronat el qual 
pot restar suspès de les seves funcions.

El capítol IV regula per primera vegada en aquest àm-
bit un règim sancionador, que té com principal objectiu 
esdevenir un element més per garantir el compliment 
efectiu de la voluntat fundacional i el funcionament 
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adient de l’entitat. Fa responsables a les fundacions, 
com a entitats amb plena capacitat pel compliment 
de les seves finalitats, si bé aquestes podran exercir 
l’acció de rescabalament de l’import de les sancions a 
les persones membres del patronat i les persones amb 
funcions de direcció sempre que es pugui determinar 
la seva responsabilitat individual, sens perjudici d’al-
tres responsabilitats que puguin correspondre.

El capítol V regula les funcions del Protectorat res-
pecte de les associacions d’utilitat pública, atès que els 
avantatges derivats de la declaració justifiquen la im-
plicació del Protectorat, lligada estrictament a la dita 
declaració.

El capítol VI fixa el règim jurídic de les actuacions del 
Protectorat, determina la competència per a resoldre 
les qüestions en matèria de fundacions i el règim de 
recursos contra els actes del Protectorat.

El capítol VII incorpora com a novetat les relacions 
del Protectorat amb les anomenades entitats sense 
ànim de lucre vinculades a les fundacions i les asso-
ciacions d’utilitat pública. Defineix què s’entén per en-
titat vinculada als efectes d’allò que preveu la pròpia 
llei, tant pel que fa a l’obligació de comunicació dels 
càrrecs com del deure de presentar els comptes de les 
entitats vinculades. Certament, les relacions, a nivell 
comptable, de les fundacions i les associacions d’uti-
litat pública amb d’altres entitats ja havien estat parci-
alment contemplades al Llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, que estableix l’obligació, pel cas en què la 
fundació és l’entitat dominant d’un grup, de formular 
els comptes anuals consolidats d’acord amb el que es-
tableix la legislació mercantil. La present llei pretén 
possibilitar una visió més global d’aquelles situacions 
en que concorre una pluralitat d’entitats sense ànim de 
lucre que actuen a la pràctica amb uns mateixos cri-
teris, com ara els supòsits en que una associació crea, 
per complir de manera més eficient les seves finali-
tats, una fundació a la que transmet el seu patrimoni 
o en els supòsits, també identificats a la pràctica, en 
que una fundació constitueix una altra, amb caràcter 
instrumental, per atendre, segons estima la fundació 
constituent, de manera més adient l’interès general. Es 
convenient disposar, en aquests casos, d’una millor in-
formació que permeti situar les diverses entitats con-
fluents. Ara be, amb la voluntat de no duplicar el re-
quisits, la disposició addicional tercera estableix que 
les Caixes d’Estalvis, que tenen naturalesa fundacio-
nal, i que sovint constitueixen al seu torn fundacions 
com a ens instrumentals per desenvolupar la seva obra 
social, queden exemptes del capítol VII, atès que són 
objecte de supervisió específica pel departament com-
petent, d’acord amb el que estableix el Decret Legisla-
tiu 1/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova el Text re-
fós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya.

El capítol VIII regula la col·laboració i coordinació en-
tre administracions públiques per a millorar els siste-

mes de control sobre les entitats i també en ordre a la 
concessió d’ajuts i subvencions.

De les deu disposicions addicionals, destaca la plas-
mació explícita de la col·laboració dels notaris i notà-
ries, a la disposició quarta, així com la regulació del 
contingut del balanç social, a la disposició cinquena, 
que es regula des de la convicció de la seva utilitat 
com a eina d’avaluació de les tasques de les entitats 
sense ànim de lucre en el futur. Es pretén, malgrat que 
s’introdueix amb caràcter no obligatori, que aquest 
instrument contribueixi a augmentar la percepció en 
els hàbits de transparència de la gestió de les entitats, 
així com establir indicadors que permetin avaluar i vi-
sualitzar de manera senzilla i objectiva la relació entre 
l’activitat de les entitats i les finalitats establertes en 
els seus estatuts renovant així la confiança i incenti-
vant la col·laboració de la ciutadania. En aquesta ma-
teixa direcció la disposició addicional setena estableix 
que el Protectorat fomentarà la creació d’òrgans d’au-
tocontrol en el sí de les mateixes entitats.

Per últim, la disposició addicional vuitena estableix 
que el Protectorat ha d’elaborar un inventari de les 
fundacions inscrites en el Registre de Fundacions 
que es trobin en algun dels supòsits que s’hi deta-
llen i que són indiciaris d’una situació d’inactivitat de 
l’entitat, en un termini de divuit mesos des de l’entra-
da en vigor de la llei. Aquest mecanisme té per ob-
jecte adequar la realitat registral a la extrarregistral i 
pot donar lloc a què, a la fi de la tramitació pertinent, 
el Protectorat insti la dissolució de la fundació davant 
de l’autoritat judicial.

La disposició transitòria regula, mentre no s’introdu-
eixin les millores necessàries en els sistemes infor-
màtics afectats que possibilitin la consulta telemàtica 
prevista a l’article 33.3, la via que caldrà seguir per 
part de l’Administració de la Generalitat, els ens lo-
cals de Catalunya i les entitats del seu sector públic, 
a fi d’obtenir la informació sobre el compliment del 
deure de presentació de comptes anuals per part de 
les fundacions i les associacions declarades d’utilitat 
pública.

En virtut de les disposicions derogatòries es deroguen 
els articles 51 i 52 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de 
fundacions, els quals no havien estat derogats pel Lli-
bre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques i la disposició transitòria quarta de 
la Llei 4/2008, del Llibre Tercer esmentat, relativa a 
les funcions del Protectorat, el tenor de la qual ja esta-
blia el seu caràcter transitori, mentre no s’aprovés una 
llei del Protectorat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:
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Proposició de llei

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’actuació del Protectorat

1. El Protectorat vetlla pel recte exercici del dret de 
fundació, d’acord amb el que disposa el llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, i de manera específica 
perquè es compleixin les finalitats fundacionals, les 
disposicions legals i estatutàries de les fundacions i 
perquè es respecti la voluntat fundacional.

2. El Protectorat també exerceix funcions d’assessora-
ment i seguiment de les associacions declarades d’uti-
litat pública.

Article 2. Adscripció

El Protectorat exerceix les seves funcions per mitjà del 
departament de l’Administració de la Generalitat com-
petent en matèria de fundacions i associacions.

Capítol II. Funcions del Protectorat respecte 
de les fundacions

Article 3. Funcions d’assessorament i de suport

Corresponen al Protectorat en matèria d’assessora-
ment i suport de les fundacions, les funcions següents:

a) Assessorar les fundacions per al compliment de les 
finalitats fundacionals i als òrgans de govern per al 
compliment de les seves obligacions.

b) Assessorar i informar sobre el procediment de cons-
titució d’una fundació i sobre la possibilitat de consti-
tuir fons especials per a destinar-los a finalitats d’inte-
rès general.

c) Donar a conèixer l’existència i les activitats de les 
fundacions

d) Promoure l’activitat fundacional impulsant la parti-
cipació social o individual en el desenvolupament del 
dret de fundació

e) Promoure la mediació per a la gestió dels conflictes 
en el si dels òrgans de govern de les fundacions, o en-
tre aquests i les persones beneficiàries.

Article 4. Funcions de registre

1. Corresponen al Protectorat en matèria de registre de 
fundacions les funcions següents:

a) Resoldre les sol·licituds d’inscripció de les funda-
cions, dels fons especials i de les delegacions d’enti-
tats regulades per altres lleis que s’hagin d’inscriure 
a Catalunya.

b) Qualificar el contingut dels actes inscriptibles, 
d’acord amb el que resulta dels documents en virtut 

dels quals se sol·licita la inscripció i dels assentaments 
registrals.

c) Analitzar la viabilitat econòmica de les fundacions, 
l’adequació de la dotació inicial i la seva idoneïtat pel 
compliment de les finalitats fundacionals.

d) Aprovar la modificació d’estatuts, la fusió, l’escissió 
i, quan escaigui, la dissolució de les fundacions i dels 
seus fons especials.

e) Publicar els balanços socials i els altres documents 
indicadors de transparència de les fundacions respecte 
de la seva gestió dels recursos i de la determinació de 
les persones beneficiàries.

f) Garantir l’accés efectiu a les dades del registre.

2. L’organització i el funcionament del registre serà 
objecte de desenvolupament reglamentari.

Article 5. Funcions de supervisió i tutela

Corresponen al Protectorat en matèria de supervisió i 
tutela de les fundacions les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment efectiu de la voluntat funda-
cional, de les disposicions legals i dels estatuts, mit-
jançant la verificació dels comptes anuals i els altres 
instruments establerts per les lleis.

b) Verificar si els recursos econòmics de la fundació 
han estat aplicats a les finalitats fundacionals.

c) Comprovar que les fundacions actuen amb criteris 
d’imparcialitat i no discriminació en la determinació 
de beneficiaris.

d) Autoritzar la realització dels actes per als quals el 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya preveu aques-
ta modalitat de supervisió.

e) Rebre la informació dels actes amb transcendèn-
cia econòmica que les fundacions han de comunicar 
d’acord amb el Codi civil de Catalunya.

f) Exercir l’acció de responsabilitat contra els patrons 
en els supòsits previstos en el Codi civil de Catalunya.

g) Exercir l’acció d’impugnació d’acords, decisions o 
actes contraris a la llei, als estatuts o que lesionin l’in-
terès de la fundació o dels fons especials.

h) Exercir les funcions de suplència en els supòsits 
previstos en el Codi civil de Catalunya.

i) Emetre els requeriments per tal que el patronat 
adopti les mesures per a corregir les situacions d’in-
compliment previstes per les lleis.

j) Interpretar, suplir i integrar la voluntat fundacio-
nal, a petició de l’òrgan de govern de la fundació, o 
bé d’ofici, en els supòsits previstos pel Codi civil de 
Catalunya.

k) Exercir les funcions d’inspecció.
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l) Instar la intervenció temporal i exercir les accions 
judicials que procedeixin.

m) Exercir la potestat sancionadora en els termes esta-
blerts per aquesta llei.

n) Qualsevol altre funció que li atribueixin les lleis.

Capítol III. De la inspecció, les accions judicials 
en relació amb les fundacions i les facultats  
de suplència del Protectorat

Secció 1a. De la funció inspectora

Article 6. Actuacions d’inspecció

1. El Protectorat, respecte de les fundacions, porta a 
terme les actuacions d’inspecció i control necessàries  
per verificar el compliment de les finalitats fundaci-
onals i de les disposicions legals i estatutàries a les 
quals resten subjectes.

2. El Protectorat aprova anualment un Pla on es planifi-
quen les actuacions inspectores d’acord amb criteris ob-
jectius, preferentment aleatoris. Aquests criteris són pu-
blicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Les actuacions d’inspecció es poden iniciar, en tot 
cas, quan concorri en la fundació alguna de les cir-
cumstàncies següents:

a) No presentar els comptes anuals, de la fundació i de 
les seves entitats vinculades, i si escau, de l’auditoria 
externa dintre dels terminis legalment establerts.

b) Fer operacions sense l’autorització prèvia del Pro-
tectorat en els casos que aquesta sigui preceptiva.

c) Incomplir l’obligació de comunicació en els casos 
en què sigui legalment preceptiu.

d) No respondre, de manera reiterada, als requeri-
ments del Protectorat, o presentar una resposta notò-
riament insuficient.

e) Mantenir una inactivitat continuada durant un ter-
mini de dos anys.

f) No destinar el percentatge establert per la llei per al 
compliment de les finalitats fundacionals.

g) Patir una reducció greu dels fons propis que impos-
sibiliti que la fundació pugui complir les finalitats fun-
dacionals.

h) Destinar recursos a despeses no relacionades amb 
l’objecte fundacional o desproporcionades respecte al 
volum d’ingressos.

i) Incomplir el deure de cobrir les vacants que es pro-
dueixin en el si del patronat, dificultant el desenvolu-
pament de les activitats fundacionals.

j) Incomplir el deure d’adaptar els estatuts a la nor-
mativa vigent, si s’escau, dins del termini legalment 
establert.

4. Quan el Protectorat tingui coneixement que una 
fundació ha incomplert determinades condicions as-
sociades a l’atorgament d’un ajut o subvenció, i a la 
vista dels fets que han motivat aquest incompliment, 
pot iniciar la corresponent acció inspectora amb la col-
laboració, si s’escau, de l’administració o entitat ator-
gant de l’ajut o subvenció.

Article 7. Principis rectors de les actuacions 
d’inspecció

1. Les fundacions són informades a l’inici de les actu-
acions sobre l’abast de la inspecció, i tenen dret a apor-
tar la documentació que considerin adient, a formular 
al·legacions i a obtenir còpia de les actes d’inspecció.

2. Les actuacions del procediment d’inspecció han de 
concloure en el termini màxim de dotze mesos. El ter-
mini podrà ampliar-se per un període que no podrà 
excedir els sis mesos, atenent el volum i complexitat 
de les activitats de la fundació, mitjançant resolució 
motivada.

3. Els patrons i les persones amb funcions de direc-
ció de les fundacions tenen el deure de col·laborar amb 
el Protectorat i, a requeriment d’aquest, han de perso-
nar-se en el lloc, dia i hora assenyalats, per a la pràcti-
ca de les actuacions corresponents, així com aportar la 
documentació que se’ls sol·liciti.

Article 8. Potestats inspectores

1. L’exercici de la funció d’inspecció i control com-
prèn, en tot cas:

a) L’accés a les dades, registres, llibres de la fundació 
i a la documentació en qualsevol mena de suport, rela-
cionada amb l’activitat fundacional i l’acte o els actes 
que han de ser verificats.

b) El requeriment d’informació al patronat i a les per-
sones amb funcions de direcció de la fundació.

c) La verificació de la destinació i l’ús adequat del pa-
trimoni i dels recursos fundacionals i, en el seu cas, 
dels fons públics rebuts per la fundació.

2. Quan les actuacions inspectores ho requereixin, el 
personal inspector pot accedir, d’acord amb la llei, als 
domicilis i locals de les fundacions.

3. Durant el procediment d’inspecció, en aquells su-
pòsits en que concorrin circumstàncies que impedei-
xin assolir l’adequada finalitat de l’actuació inspectora 
i amb la ponderació prèvia dels interessos que puguin 
resultar afectats, el Protectorat, mitjançant resolució 
motivada, pot suspendre la publicitat dels comptes de 
la fundació per un període no superior a dos mesos.

Article 9. Exercici de les funcions d’inspecció  
i actes d’inspecció

1. El Protectorat exerceix les funcions d’inspecció i 
control mitjançant personal funcionari de l’Adminis-
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tració de la Generalitat degudament acreditat. Es re-
coneix la condició d’autoritat a aquest personal per a 
l’exercici d’aquestes funcions.

2. Els fets que es facin constar pel personal inspector 
a les corresponents actes d’inspecció tenen valor pro-
batori d’acord amb el que estableix la legislació del rè-
gim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

3. S’ha d’aixecar la corresponent acta de les actua cions 
d’inspecció en la qual ha de constar com a mínim:

a) Lloc, data i hora d’inspecció i identificació del per-
sonal inspector i de la persona que subscrigui l’acta.

b) Dades identificatives de l’entitat inspeccionada.

c) Descripció dels fets causants de la presumpta infrac-
ció o irregularitat amb indicació de les persones físi-
ques o jurídiques presumptament responsables sempre 
i quan es coneguin i dels preceptes legals i normatius 
presumptament infringits.

d) Descripció dels actes d’inspecció realitzats.

4. Un cop finalitzades les actuacions inspectores i prè-
via audiència de la Fundació, que podrà formular al-
legacions, el Protectorat fixarà en el seu cas, les mesu-
res a adoptar per part de l’entitat i, si s’escau, exercirà 
les accions legalment previstes.

Article 10. Sol·licitud d’auditoria de comptes

1. En cas de circumstància excepcional que aconselli 
la realització d’una auditoria de comptes de la funda-
ció, el Protectorat pot demanar a la fundació la seva 
realització, encara que no es doni cap de les circums-
tàncies de l’article 333-11 del Codi civil de Catalunya i 
sens perjudici de la legitimació extraordinària de l’ar-
ticle 332-8.

2. En aquests casos, el Protectorat ha d’emetre una 
resolució motivada on constin de forma clara les cir-
cumstàncies que aconsellen la realització de l’auditoria.

Secció 2a. De les accions judicials  
i la intervenció temporal

Article 11. Accions judicials

1. El Protectorat pot exercir davant dels òrgans juris-
diccionals les accions d’impugnació dels acords, deci-
sions i actes contraris a la llei, als estatuts o que lesi-
onin l’interès de la fundació, l’acció de responsabilitat 
civil contra els patrons i la sol·licitud d’intervenció ju-
dicial o de dissolució de la fundació en els supòsits que 
preveu el Codi civil de Catalunya així com qualsevol 
altre acció judicial per la qual estigui legitimat.

2. El Protectorat exerceix, si escau, l’acció de respon-
sabilitat civil contra els patrons que integren el pa-
tronat en cas de desviament de fons o recursos de la 

fundació o respecte de les finalitats fundacionals, així 
com per incompliment del deure de conservació del 
patrimoni.

3. El Protectorat exerceix, si escau, l’acció de respon-
sabilitat civil contra els patrons que incompleixin el 
deure d’informació o d’abstenció en cas de conflicte 
d’interessos, o vulnerin la prohibició d’autocontrac-
tació sempre que s’hagin lesionat els interessos de la 
fundació.

4. El Protectorat pot demanar l’adopció de les mesu-
res cautelars relatives a la protecció del patrimoni de 
la fundació, la suspensió dels patrons, quan la gravetat 
de les irregularitats i la salvaguarda dels interessos de 
la fundació ho aconsellin, així com qualsevol altra que 
consideri pertinent per assegurar l’eficàcia de les reso-
lucions judicials.

Article 12. Intervenció temporal  
de la fundació

1. El Protectorat, d’ofici o a instància de qualsevol 
membre del patronat o de qualsevol persona amb un 
interès legítim, pot sol·licitar a l’autoritat judicial la in-
tervenció temporal de la fundació quan s’hagi incom-
plert la presentació dels comptes anuals o bé s’acrediti 
l’existència d’una gestió greument irregular, una gestió 
que posi en perill la continuïtat de la fundació o d’una 
divergència greu entre les activitats que duu a terme la 
fundació i les seves finalitats fundacionals. Abans de 
sol·licitar la intervenció, el Protectorat ha de requerir 
el patronat que adopti les mesures pertinents perquè 
respecti la voluntat fundacional i es compleixi la nor-
mativa corresponent.

2. La sol·licitud d’intervenció ha d’incloure els fets que 
motiven la intervenció, les mesures que es proposen, 
el termini d’intervenció i, en el seu cas, les persones o 
entitats que es proposen per exercir temporalment les 
funcions del patronat.

3. Si s’escau, la sol·licitud d’intervenció pot incloure la 
petició de mesures cautelars, inclosa la suspensió dels 
patrons, quan la gravetat de les irregularitats i la sal-
vaguarda dels interessos de la fundació ho aconsellin.

Secció 3a. De la suplència

Article 13. Funcions de suplència  
i de nomenament de patrons

1 El Protectorat, com a garant del correcte exercici del 
dret de fundació, pot exercir les funcions de suplència 
i de nomenament de patrons que li reconeix el Codi 
civil de Catalunya.

2. El Protectorat pot sol·licitar l’adopció de mesures 
cautelars per a protegir el patrimoni destinat a la fun-
dació i la voluntat de la persona fundadora mentre de-
senvolupa les funcions de suplència.
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Capítol IV. Responsabilitat administrativa  
de les fundacions i règim sancionador

Article 14. Subjectes responsables

1. Les fundacions són responsables de les infraccions 
administratives previstes en aquest capítol.

2. La fundació pot exercir l’acció de rescabalament 
per l’import de les sancions respecte de les persones 
membres del patronat i les persones amb funcions de 
direcció sempre que se’n pugui determinar la seva res-
ponsabilitat individual, sens perjudici d’altres respon-
sabilitats de caràcter civil que puguin correspondre. 
La memòria dels comptes anuals ha d’incorporar una 
referència expressa a les accions de rescabalament du-
tes a terme per la fundació.

Article 15. Tipificació de les infraccions

1. Constitueixen infraccions les accions i les omissions 
de naturalesa administrativa tipificades com a tals en 
aquesta Llei.

2. El règim d’infraccions i sancions es pot desenvolu-
par per reglament amb l’única finalitat de precisar la 
identificació de les conductes sancionables i de con-
cretar les sancions aplicables.

3. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus 
i lleus.

Article 16. Infraccions molt greus

Constitueixen infraccions molt greus les accions o les 
omissions següents:

a) Executar acords o realitzar actes que requereixen 
l’autorització del Protectorat sense haver-la obtingut.

b) Obstruir la funció de supervisió i d’inspecció del 
Protectorat

c) Incomplir en més d’un exercici el deure de presenta-
ció dels comptes anuals dins del termini legalment es-
tablert de la fundació i de les seves entitats vinculades, 
i en el seu cas l’auditoria externa

Article 17. Infraccions greus

Constitueixen infraccions greus les accions o les omis-
sions següents:

a) Incomplir el deure de presentar els comptes anuals 
de la fundació i les seves entitats vinculades i, en el 
seu cas, de l’auditoria externa, dins el termini legal-
ment establert.

b) Alterar o ometre dades en la documentació tramesa 
al Protectorat.

c) Desatendre reiteradament els requeriments d’infor-
mació sol·licitats pel Protectorat.

d) Desatendre els requeriments o les ordres del Pro-
tectorat relatives a l’aplicació dels fons i recursos de la 
fundació o dels fons especials.

e) Incomplir el deure de comunicar al Protectorat els 
actes i acords en relació amb els quals la llei estableix 
aquesta obligació.

f) Incomplir els deures comptables i de portar els lli-
bres d’acord amb les lleis.

g) Incomplir el deure d’executar els actes d’obligat 
compliment ordenats pel Protectorat en exercici de les 
seves funcions.

h) Incomplir l’obligació de designar el càrrec de direc-
tor o directora de la fundació en el cas que la llei així 
ho estableixi.

i) Ometre de manera injustificada el deure de renova-
ció del patronat quan correspongui d’acord amb els es-
tatuts.

j) No adaptar els estatuts a la normativa vigent, si s’es-
cau, dins del termini legalment establert.

Article 18. Infraccions lleus

Constitueixen infraccions lleus:

a) Sol·licitar la inscripció de les modificacions de la 
composició dels òrgans de govern en un termini supe-
rior als tres mesos des de l’adopció de l’acord.

b) Desatendre el primer requeriment d’informació 
efectuat pel Protectorat.

c) Presentar els comptes per mitjà diferent del telemà-
tic llevat dels supòsits en que el Protectorat hagi habi-
litat un mecanisme alternatiu per a l’entitat.

Article 19. Sancions

Les infraccions tipificades en aquest capítol són sanci-
onades de la manera següent:

a) Les infraccions molt greus són sancionades amb 
una multa de 3.000,00 a 9.999,00 euros.

b) Les infraccions greus són sancionades amb una 
multa de 600,00 a 2.999,00 euros.

c) Les infraccions lleus són sancionades amb una mul-
ta de 300,00 a 599 euros.

Article 20. Graduació de les sancions

1. La imposició de les sancions previstes a l’article an-
terior es regeix pel principi de proporcionalitat d’acord 
amb la gravetat de l’acció o omissió constitutiva d’in-
fracció, així com per la concurrència de les circums-
tàncies següents:

a) La intencionalitat o la negligència en la conducta de 
les persones infractores.

b) La reincidència o reiteració de les infraccions.
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c) La transcendència econòmica i social de la infrac-
ció i els perjudicis causats a les finalitats fundacionals.

d) El grau de professionalització en la gestió de la fun-
dació i el caràcter retribuït del càrrec exercit.

e) L’esmena de les deficiències causants de la infracció 
durant la tramitació de l’expedient sancionador.

2. La imposició de les sancions ha de tenir en compte 
que la comissió de la infracció no resulti més benefici-
osa pel subjecte responsable que el compliment de les 
normes infringides.

Article 21. Competència per imposar  
les sancions

Els òrgans competents per imposar les sancions pre-
vistes en aquesta Llei, són els següents:

a) El conseller o consellera del departament competent 
en matèria de fundacions quan es tracti d’infraccions 
molt greus.

b) El director o directora general competent en matè-
ria de fundacions quan es tracti d’infraccions greus i 
lleus.

Article 22. Procediment sancionador

1. Les sancions que preveu aquesta Llei només es po-
den imposar prèvia incoació i tramitació d’un proce-
diment sancionador amb ple respecte dels drets de les 
persones presumptament responsables i d’acord amb 
la normativa que regula l’exercici de la potestat san-
cionadora de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya.

2. L’òrgan competent per a la incoació del procedi-
ment sancionador és el director o directora general 
competent en matèria de fundacions.

3. La resolució que posi fi al procediment sancionador 
s’ha de dictar i notificar en un termini màxim de sis 
mesos des de l’inici de l’expedient.

4. En el cas d’infraccions molt greus, l’òrgan que re-
sol l’expedient pot acordar la publicació en el web del 
Departament competent en matèria de fundacions de 
les sancions imposades, un cop hagin adquirit ferme-
sa en la via administrativa, amb referència al nom de 
l’entitat infractora i la classe i naturalesa de les infrac-
cions. La publicació no pot excedir d’un període de sis 
mesos.

Article 23. Executivitat de les sancions

Les resolucions sancionadores que posin fi a la via ad-
ministrativa són executives.

Article 24. Prescripció de les infraccions  
i de les sancions

1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres 
anys, les greus als dos anys i les lleus a l’any d’ha-
ver-se comès.

2. Les sancions imposades per infraccions molt greus 
prescriuen als tres anys, les imposades per infracci-
ons greus als dos anys i les imposades per infraccions 
lleus a l’any.

3. El Protectorat anota en el seu Registre les sancions 
molt greus i greus imposades a les fundacions, un cop 
siguin fermes en via administrativa. Les anotacions 
es cancel·len d’ofici, un cop transcorregut un termini 
d’igual durada que l’establert per a la prescripció de la 
sanció, que es computarà des de l’endemà del compli-
ment de la sanció o de la seva prescripció.

Article 25. Mediació

Quan la infracció obeeixi a una causa que pugui 
ser resolta mitjançant un acord amb les entitats i les 
persones responsables, el Protectorat podrà recórrer 
a la mediació per evitar la imposició de sancions o 
reduir-ne l’abast quan la infracció sigui greu o lleu.

Capítol V. Funcions del Protectorat respecte 
de les associacions declarades d’utilitat 
pública

Article 26. Funcions d’assessorament i suport

Correspon al Protectorat, en matèria d’assessorament 
i suport d’associacions d’utilitat pública, les funcions 
següents:

a) Assessorar i informar a les associacions inscrites 
sobre els requisits i el procediment a seguir pel reco-
neixement d’utilitat pública i els seus efectes.

b) Assessorar a les associacions sobre la forma d’ela-
boració i presentació dels comptes anuals.

c) Donar publicitat de l’existència, finalitats i activitats 
de les associacions d’utilitat pública,

d) Promoure la mediació per la gestió dels conflictes 
en els òrgans de govern, entre associats, col·laboradors 
o beneficiaris.

Article 27. Funcions de dipòsit de comptes  
i de seguiment

1. Correspon al Protectorat, en matèria de dipòsit de 
comptes i de seguiment de les associacions d’utilitat 
pública, les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment de les obligacions derivades 
de la declaració d’utilitat pública, mitjançant la verifi-
cació dels comptes anuals.
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b) Incoar el procediment de revocació de la utilitat pú-
blica en el cas d’incompliment de l’obligació de pre-
sentació de comptes anuals, de la memòria d’activitats, 
així com de l’incompliment sobrevingut dels requisits 
que van motivar la seva declaració.

c) Fer un seguiment del compliment dels requisits que 
justifiquen la declaració d’utilitat pública de les associ-
acions si té coneixement, a partir dels comptes anuals 
o d’altres informacions rellevants, de circumstàncies 
que qüestionin el manteniment la dita declaració. En 
tot cas, l’inici de les actuacions es fa mitjançant reso-
lució motivada,

2. El Protectorat pot demanar aclariments a les perso-
nes membres dels òrgans de l’associació, i consultar 
la documentació que fonamenta la declaració d’utilitat 
pública.

Capítol VI. Del règim jurídic dels actes  
del Protectorat i de la seva impugnació

Article 28. Règim jurídic dels actes  
del Protectorat

1. Correspon al conseller o consellera del Departa-
ment competent en matèria de fundacions resoldre les 
qüestions en matèria de constitució, modificació dels 
estatuts, fusió, escissió, transformació i dissolució de 
les fundacions, així com la designació dels patrons en 
els casos previstos per la llei.

2. Les altres resolucions del Protectorat són adopta-
des per la unitat directiva adscrita al Departament de 
l’Administració de la Generalitat competent en matè-
ria de fundacions i associacions que es determini per 
reglament.

3. El Protectorat pot actuar d’ofici o a instància de part 
interessada, d’acord amb la naturalesa de les funcions 
que té atribuïdes.

Article 29. Recursos

1. Les resolucions del conseller o consellera competent 
en matèria de fundacions i associacions exhaureixen la 
via administrativa, i contra aquestes es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició, en els termes establerts 
en la legislació sobre el règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu co-
mú, o bé directament recurs contenciós administratiu 
en els termes establerts en la legislació reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. Les resolucions dictades per la unitat directiva com-
petent en matèria de fundacions i associacions poden 
ser objecte de recurs d’alçada davant del conseller o 
consellera competent, en els termes establerts en la le-
gislació sobre el règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Capítol VII. De les relacions del Protectorat 
amb les entitats vinculades a les fundacions  
i les associacions d’utilitat pública

Article 30. Entitats vinculades

S’entén per entitat vinculada als efectes d’aquesta llei 
qualssevol entitats de les regulades en el Llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya que es trobin en alguna de 
les circumstàncies següents:

a) Quan les persones membres dels respectius òrgans 
de govern coincideixin en més d’un 50%. S’equipa-
ra a la condició de membres dels òrgans de govern, 
a l’efecte d’apreciar la vinculació, aquells supòsits de 
l’article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya.

b) Quan les operacions amb transcendència econòmi-
ca entre aquestes entitats representin més del 20% del 
total de despeses de l’exercici comptable de qualsevol 
d’elles.

c) Quan l’immobilitzat d’una de les entitats provingui 
o hagi estat finançat en més d’un 30% per una altra 
entitat.

Article 31. Deure de comunicació

1. Les persones membres dels òrgans de govern i les 
persones amb funcions de direcció de les fundacions i 
les associacions d’utilitat pública que tinguin poder de 
decisió, directament o indirecta, en alguna entitat vin-
culada a aquestes, han de comunicar la dita circums-
tància al Protectorat.

2. En el supòsit a) de l’article 30, el termini de comu-
nicació és d’un mes des de que es produeixi l’acumula-
ció de càrrecs. En els supòsits b) i c) del mateix article, 
el termini de comunicació és d’un mes des de la data 
de tancament de l’exercici comptable en què es produ-
eixi la circumstància corresponent.

Article 32. Deure de presentació de comptes  
de les entitats vinculades

Les fundacions i les associacions d’utilitat pública que 
tinguin entitats vinculades han de presentar els comp-
tes anuals d’aquestes entitats juntament amb la presen-
tació anual dels seus propis comptes.

Capítol VIII. Del deure de col·laboració entre 
les administracions públiques

Article 33. Col·laboració entre administracions 
públiques

1. El Protectorat ha de posar en coneixement de l’Ad-
ministració tributària l’incompliment per part de les 
fundacions i de les associacions d’utilitat pública de 
l’obligació de presentació de comptes i les possibles 
irregularitats tributàries detectades.
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2. El Protectorat pot adreçar-se a les autoritats que 
exerceixen les funcions de Protectorat d’entitats no 
subjectes a la legislació catalana, per tal de dema-
nar-los la informació i la col·laboració necessària quan 
desenvolupin activitats a Catalunya.

3. L’Administració de la Generalitat de Catalunya i els 
ens locals de Catalunya, així com les entitats del seu 
sector públic, abans de concedir un ajut o subvenció a 
les fundacions i les associacions declarades d’utilitat 
pública, consultaran al Protectorat servint-se de mit-
jans telemàtics la informació sobre el compliment del 
deure de presentació dels comptes anuals, llevat que a 
les bases de la concessió exigeixin una declaració res-
ponsable del compliment d’aquest deure per part del 
sol·licitant. Així mateix, aquestes administracions i en-
titats han de comunicar al Protectorat les subvencions 
que atorguin a les fundacions i associacions declara-
des d’utilitat pública en el termini d’un mes d’ençà de 
la seva concessió.

4. El Protectorat ha de posar a disposició de les admi-
nistracions públiques que ho sol·licitin i d’acord amb 
els mitjans que es determinin reglamentàriament, al-
menys la informació següent:

a) les dades sobre presentació de comptes de cada fun-
dació o associació d’utilitat pública, amb especificació 
dels exercicis pendents de presentació.

b) les sancions imposades així com les actuacions ad-
ministratives o judicials exercides pel Protectorat amb 
especificació de les resolucions dictades i de la seva 
fermesa.

c) les subvencions rebudes per les entitats que hagin 
estat comunicades per les administracions al Protec-
torat.

d) els balanços socials de les entitats, en cas que hagin 
estat aportats al Protectorat.

Article 34. Convenis de col·laboració

La col·laboració entre el Protectorat i les administraci-
ons estatal o autonòmiques, així com els seus protec-
torats pot articular-se mitjançant convenis i programes 
conjunts d’acord amb el que preveu la legislació sobre 
règim jurídic de les administracions públiques catala-
nes i procediment administratiu comú.

Disposicions addicionals

Primera. Fundacions del sector públic

Les fundacions del sector públic de l’Administració de 
la Generalitat i de l’Administració local de Catalunya 
resten subjectes al Protectorat en els termes previstos 
al Codi civil de Catalunya, en aquesta Llei i en la le-
gislació sectorial que sigui d’aplicació.

Segona. Fundacions regulades per altres lleis

1. Quan una fundació d’una altra comunitat autònoma 
o de competència estatal, alteri el seu àmbit d’actuació 
territorial de forma estable, passant a desenvolupar les 
seves funcions majoritàriament a Catalunya, haurà de 
sol·licitar el canvi de registre, seguint els tràmits pre-
vistos per a les modificacions estatutàries i adaptar-se 
a la normativa vigent a Catalunya per tal de ser inscri-
ta en el Registre de Fundacions de la Generalitat de la 
Generalitat.

2. Les fundacions estrangeres que exerceixin majori-
tàriament les seves funcions a Catalunya han d’esta-
blir-hi una delegació i l’han d’inscriure en el Registre 
de Fundacions.

3. Així mateix, quan una fundació sotmesa al Protec-
torat alteri el seu àmbit d’actuació territorial de forma 
estable de manera que comporti un canvi de registre, 
se seguiran els tràmits previstos per a les modificaci-
ons estatutàries.

Tercera. Fundacions vinculades  
a les Caixes d’Estalvis

Les fundacions de les Caixes d’Estalvis que constitu-
eixen un ens instrumental per portar a terme la seva 
obra social no estan subjectes a les prescripcions del 
capítol VII d’aquesta llei.

Quarta. Col·laboració dels notaris i notàries

Els notaris i notàries han de trametre d’ofici al Pro-
tectorat una còpia electrònica de les escriptures que 
elevin a públic qualssevol actes inscriptibles en el Re-
gistre de Fundacions. En el moment d’obrir la succes-
sió, els notaris i notàries també han d’informar de les 
disposicions testamentàries a favor de les fundacions 
o que manifestin la voluntat del causant de constituir 
una fundació.

Cinquena. El balanç social

1. Als efectes del que estableixen els articles 3 c) i 4 e) 
d’aquesta llei, el Registre de Fundacions publica el ba-
lanç social, entès com un instrument a través del qual 
les fundacions proporcionen voluntàriament a la ciuta-
dania en general, i als donants en especial, informació 
suficient per avaluar la coherència de la seva actuació, 
així com l’adequació dels resultats a les finalitats fun-
dacionals, augmentant la transparència.

2. La informació continguda en el balanç social ha de 
ser suficient per a:

a) mesurar l’impacte social de les entitats en funció 
dels seus objectius i valors, així com els mitjans per a 
aconseguir-los.

b) mesurar la forma en què es cerca l’assoliment dels 
seus objectius, analitzant aspectes clau de la gestió i 
avaluant el seu desenvolupament.
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c) avaluar els processos d’organització de la gestió i la 
qualitat, visualitzant els riscos que poden afectar a la 
fundació.

d) reforçar la identitat i la comunicació des de l’àmbit 
intern i extern, mitjançant el compromís dels agents 
que hi participen així com la de la seva relació amb 
les entitats amb objectius similars i de la societat en el 
seu conjunt.

3. La presentació del balanç social pot ser tinguda en 
compte, com a mèrit o requisit, per l’atorgament de 
subvencions d’acord amb el que estableixin les corres-
ponents bases de les convocatòries.

4. Les mesures de publicitat dels balanços socials a 
adoptar per part del Protectorat, així com els models 
per a la seva elaboració, es determinaran reglamentà-
riament.

Sisena. Conservació dels documents comptables

Els comptes anuals i llur documentació complemen-
tària lliurats al Protectorat es conservaran i formaran 
part del mateix durant els sis anys posteriors a la seva 
presentació.

Setena. Mesures d’autoavaluació

El Protectorat ha de fomentar la creació d’òrgans de 
control intern en el si de les fundacions i les associa-
cions d’utilitat pública així com l’avaluació del control 
de qualitat, tant pel que fa als procediments interns 
com als serveis prestats. Aquests òrgans de control 
han d’estar integrats per persones que no formin part 
dels òrgans de govern ni exerceixin funcions de di-
recció.

Vuitena. Inventari

1. En el termini de divuit mesos a comptar des de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, el Protectorat ha d’ela-
borar un inventari de les fundacions inscrites en el 
Registre de fundacions que es trobin en algun dels su-
pòsits següents:

a) Inactivitat continuada durant els darrers tres anys.

b) Incompliment del deure de presentació dels comp-
tes anuals durant els darrers tres exercicis.

c) Manca de constància de renovació del patronat du-
rant més de tres anys, sempre que, d’acord amb els es-
tatuts, els càrrecs s’haguessin hagut de renovar, o quan 
no hi hagi un nombre suficient de patrons en exercici 
per a l’adopció d’acords.

2. Es presumeix que existeix inactivitat de la fundació 
als efectes la lletra a) de l’apartat anterior quan així re-
sulti de la documentació comptable o quan la fundació 
no pugui ser localitzada en el seu domicili estatutari, 
d’acord amb el Registre de fundacions, i al Protectorat 
no li’n consti un de nou.

3. Un cop elaborat l’inventari, el Protectorat ha de no-
tificar, en els termes establerts en la legislació de pro-
cediment administratiu, a cadascuna de les fundaci-
ons que es trobin en algun dels supòsits establerts en 
l’apartat 1 que disposen d’un termini de sis mesos a 
comptar des de la notificació per esmenar els incom-
pliments i, en el seu cas, acreditar l’activitat fundacio-
nal. Si en el termini indicat de sis mesos no se n’acre-
dita el compliment, el Protectorat insta la dissolució de 
la fundació davant l’autoritat judicial.

4. El Protectorat ha de fer públic l’Inventari en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes mera-
ment informatius, sens perjudici de la notificació indi-
vidualitzada a les Fundacions.

Novena. Entrada en vigor del règim 
sancionador

El règim d’infraccions i sancions previst en aquesta 
Llei és d’aplicació a les accions o omissions comeses a 
partir de la seva entrada en vigor.

Desena. Deure de comunicació de les entitats 
vinculades

Als efectes del que estableix el capítol VII d’aquesta 
llei, les fundacions i les associacions d’utilitat pública 
que a l’entrada en vigor d’aquesta llei ja complien amb 
algun dels supòsits establerts en l’article 30, venen 
obligades, en un termini màxim de sis mesos a comp-
tar des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a informar 
al Protectorat en els termes que prescriu l’article 31.

Disposició transitòria

Col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, 
els ens locals i les entitats del seu sector públic amb el 
Protectorat.

Mentre no s’implementin les modificacions necessà-
ries als sistemes informàtics afectats per fer efectiva 
la consulta a què fa referència l’article 33.3, i per tal 
de donar compliment al que estableix el precepte es-
mentat, l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i els ens locals de Catalunya, així com les entitats del 
seu sector públic podran sol·licitar al Protectorat la in-
formació relativa al compliment del deure de presen-
tació de comptes anuals per part de les fundacions i 
les associacions declarades d’utilitat pública.

Disposicions derogatòries

Primera

Es deroguen els articles 51 i 52 de la Llei 5/2001, de 2 
de maig, de fundacions.
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Segona

Es deroga la disposició transitòria quarta de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Disposicions finals

Primera

S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les 
disposicions necessàries per al desenvolupament i el 
compliment d’aquesta Llei.

Segona

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

2. El preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de la línia ferroviària entre Barcelona i Port-
bou a Montcada i Reixac
Tram. 250-00220/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12485; 12865; 12977).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat del parc 
de neteja de Fomento de Construcciones y 
Contratas emplaçat a l’Eixample de Barcelona
Tram. 250-00221/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12486; 12866; 12978).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00222/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12487; 12867; 12979).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’oferta educati-
va a Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00223/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12488; 12868; 12980).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Can 
Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00224/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12489; 12869; 12981).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la línia 9 del metro entre 
l’estació de Collblanc, a l’Hospitalet de Llo-
bregat, i l’estació de la terminal entre pistes 
de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00225/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12490; 12870; 12982).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un servei permanent d’hemodinàmica als 
hospitals Joan XXIII de Tarragona, Verge de 
la Cinta de Tortosa, Josep Trueta de Girona i 
Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00227/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12491; 12871; 12983).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’Escola El Castell, de Tona, i sobre el ma-
pa escolar d’aquest municipi
Tram. 250-00228/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12492; 12872; 12984).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la preinscripció de P3 a l’Escola Sant Bal-
diri, de Lliçà d’Amunt, i sobre el mapa esco-
lar d’aquest municipi
Tram. 250-00229/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12493; 12873; 12985).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’anunci de tan-
cament de l’Escola Can Montllor, de Terras-
sa, i sobre la construcció del nou emplaça-
ment i la licitació i l’execució de les obres 
d’altres centres educatius d’aquest municipi
Tram. 250-00230/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12494; 12874; 12986).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, 
de la Selva del Camp, i sobre el mapa esco-
lar d’aquest municipi
Tram. 250-00231/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12495; 12875; 12987).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.



29 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 68

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 66

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les línies de P3 a l’Escola Joan Coromi-
nes, de Mataró, i el projecte de construcció 
del nou centre
Tram. 250-00232/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12496; 12876; 12988).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada del 
Projecte de decret pel qual s’atorga a l’Insti-
tut d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia 
de la llengua occitana, aranès a l’Aran
Tram. 250-00233/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12497; 12877; 12989).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00234/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12498; 12878; 12990).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la ràtio d’alum-
nes i el nombre d’aules de P3 a les escoles 
públiques d’Esplugues de Llobregat i so-
bre la revisió dels concerts amb les escoles 
concertades d’aquest municipi
Tram. 250-00235/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
12499; 12879; 12991).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia de les subvencions per a la rehabilitació 
d’edificis atorgades a les comunitats de ve-
ïns del barri del Congost, de Granollers
Tram. 250-00236/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12500; 12880).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en marxa de l’Escola Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00237/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12501; 12881).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació i els 
horaris de batxillerat de l’Institut Els Palla-
resos
Tram. 250-00238/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12502; 12882).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de 
l’expedient de regulació d’ocupació d’Ercros 
i el garantiment del futur laboral de Flix i la 
Ribera d’Ebre
Tram. 250-00239/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12503; 12883).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la paralització i 
la suspensió dels desnonaments
Tram. 250-00240/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12504; 12884).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el CAP L’Arboç
Tram. 250-00241/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12885).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places de bombers
Tram. 250-00242/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12505; 12886).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Cos de Bom-
bers
Tram. 250-00243/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12506; 12887).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre de places de mossos d’esquadra de 
l’àrea regional de recursos operatius
Tram. 250-00244/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12507; 12888).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’organització 
del sistema sanitari
Tram. 250-00245/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12508; 12889).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre les interven-
cions oncològiques, la disponibilitat de sa-
les d’operacions i el servei d’urgències de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 250-00246/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12509; 12890).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la publicació 
dels contractes amb els proveïdors i presta-
taris de serveis sanitaris i dels informes de la 
Central de Resultats
Tram. 250-00247/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12510; 12891).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’abaratiment 
del transport ferroviari de Renfe entre Lleida 
i Barcelona
Tram. 250-00248/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12511; 12892).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament 
de les delegacions territorials de TV3 a les 
Terres de l’Ebre, Pirineu central, Pallars i Ca-
talunya del Nord
Tram. 250-00249/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12512; 12893).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un pla de xoc per a reactivar el comerç i d’un 
projecte de llei de comerç que preservi el mo-
del comercial català
Tram. 250-00250/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12513; 12894).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de 
l’Escola Gaudí de Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-00251/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12895).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la nova seu de 
l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
Tram. 250-00252/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12514; 12896).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el servei mè-
dic de l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats 
i Custòdia de Detinguts, al districte de les 
Corts de Barcelona
Tram. 250-00253/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12515; 12897).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la capacitat de 
l’emissari submarí i del caixó construït en 
l’últim tram del barranc de Barenys de Salou
Tram. 250-00254/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12516; 12898).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Gil 
Cristià, de la Selva del Camp
Tram. 250-00255/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12899).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del dret d’escollir una escola pública a la 
Selva del Camp
Tram. 250-00256/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12517; 12900).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la revocació 
dels permisos per a fer prospeccions d’hi-
drocarburs davant el litoral català
Tram. 250-00257/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12518; 12901).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta de places de P3 a l’Escola Vilama-
gore, de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-00258/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12902).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la pedrera de 
Santa Quitèria, a Vilanova del Vallès
Tram. 250-00259/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12519; 12903).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un 
expedient sancionador a les centrals nu-
clears d’Ascó
Tram. 250-00260/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12520; 12904).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’un servei permanent de pediatria d’urgèn-
cia al Prat de Llobregat
Tram. 250-00261/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12521; 12905).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
conjunt monumental del Turó de la Seu Vella 
de Lleida en la llista de béns que poden és-
ser declarats patrimoni de la humanitat
Tram. 250-00262/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12522; 12906).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del nom de la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 250-00263/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12523; 12907).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
els pressupostos del 2013 d’una partida per 
a iniciar les obres d’ampliació de l’Hospital 
de Viladecans
Tram. 250-00264/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12524; 12908).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció de 
l’accidentalitat de la carretera C-58 al pas 
per Vacarisses
Tram. 250-00265/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12525; 12909).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’aparells d’electroestimulació a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 250-00266/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12526; 12911).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del túnel de la Bonaigua
Tram. 250-00267/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12527; 12912).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola El Cas-
tell, de Tona
Tram. 250-00268/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12528; 12913).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola Vila-
magore, de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-00269/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12529; 12914).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola Gil 
Cristià i Arbós, de la Selva del Camp
Tram. 250-00270/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12530; 12915).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola Poble-
nou, de Pineda de Mar
Tram. 250-00271/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12531; 12916).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de 
Viladecans
Tram. 250-00272/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12532; 12917).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la integració ur-
bana de la línia de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya entre Igualada i Vilanova 
del Camí
Tram. 250-00273/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12533; 12918).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport de 
viatgers per carretera entre Igualada i Bar-
celona
Tram. 250-00274/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12534; 12919).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les delegacions territorials de Televisió 
de Catalunya i de Catalunya Ràdio a les Ter-
res de l’Ebre, el Pirineu, el Pallars i la Cata-
lunya del Nord
Tram. 250-00275/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12535; 12920).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució de defensa del dret a 
la llibertat d’expressió del fiscal superior de 
Catalunya i de rebuig de la represàlia exerci-
da contra ell pel Govern de l’Estat
Tram. 250-00276/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12921).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una escola d’educació infantil i primària a 
Abrera
Tram. 250-00277/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12922).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels llocs de treball de l’empresa Arbora & 
Ausonia
Tram. 250-00278/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12536; 12923).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió de 
grups de P3 a les escoles Germans Corbella 
i les Aigües, de Cardedeu
Tram. 250-00279/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12537; 12924).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’oferta educati-
va per al curs 2013-2014
Tram. 250-00280/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12925).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Sant 
Baldiri, de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00281/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12926).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola El Cas-
tell, de Tona
Tram. 250-00282/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12927).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la legislació en matèria de seguretat per 
part de Companyia Logística d’Hidrocar-
burs, SA
Tram. 250-00283/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12538; 12928).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels estudis d’enginyer superior agrònom en 
exclusiva a l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Agrària de Lleida
Tram. 250-00284/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12539; 12929).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la política agrà-
ria comuna
Tram. 250-00285/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12540; 12930).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolu-
pament de les polítiques agroalimentàries
Tram. 250-00286/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12541; 12931).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola El Calderí, 
de Caldes de Montbui
Tram. 250-00287/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12542; 12932).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Montserrat Miró i 
Vila, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00288/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12543; 12933).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut de Pineda de Mar
Tram. 250-00289/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12544; 12934).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de 
l’ús del burca
Tram. 250-00290/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12545; 12935).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per al respecte de les competències de la 
Generalitat en la tramitació de l’avantprojec-
te de llei de l’Estat de caixes d’estalvi i fun-
dacions bancàries
Tram. 250-00291/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12936).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució d’adhesió a la Iniciati-
va ciutadana europea pel dret humà a l’aigua 
i al sanejament
Tram. 250-00293/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12546; 12937).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització 
i la publicació semestral de les dades del 
Servei Català de la Salut al seu web
Tram. 250-00294/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12547; 12938).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de la línia 9 del metro entre Collblanc 
i l’aeroport
Tram. 250-00295/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12548; 12939).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els serveis sa-
nitaris d’urgències i de caps de setmana i 
festius a Sabadell
Tram. 250-00296/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12549; 12940).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de 
rehabilitació del barri d’Espronceda, de Sa-
badell
Tram. 250-00297/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12941).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les urgències 
nocturnes del centre d’atenció primària de 
Caldes de Montbui
Tram. 250-00298/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12942).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
les zones tarifàries de la línia 3 de rodalia i 
l’establiment d’un servei integrat d’autobús 
i tren entre la Garrotxa i Barcelona
Tram. 250-00299/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12550; 12943).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el programa de 
l’Any Espriu
Tram. 250-00300/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12551; 12944).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la ràtio d’alum-
nes i el nombre de línies de P3 a les escoles 
d’Esplugues de Llobregat
Tram. 250-00302/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12552; 12945).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00303/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12553; 12946).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el centre de 
recursos pedagògics i l’equip d’assessora-
ment psicopedagògic de l’Escola Juan Sa-
lamero, de Gavà
Tram. 250-00304/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12554; 12947).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el port de Vila-
nova i la Geltrú
Tram. 250-00305/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12555; 12948).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les escoles Pau 
Casals i El Bosc, de Rubí
Tram. 250-00306/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12949).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les sentències del Tribunal Superior de 
Justícia relatives als usos lingüístics a les 
administracions
Tram. 250-00307/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12556; 12950).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tram entre 
Montblanc i Lleida de l’autopista AP-2
Tram. 250-00308/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12557; 12951).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la designació de zona sensible a la totali-
tat de la conca del Besòs
Tram. 250-00309/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12558; 12952).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució de disconformitat 
amb l’aplicació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica
Tram. 250-00310/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12559; 12953).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els serveis 
d’especialistes del CAP La Solana, de Sant 
Andreu de la Barca
Tram. 250-00311/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12560; 12954).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
de recursos d’inconstitucionalitat en cas de 
vulneració de competències de la Genera-
litat
Tram. 250-00312/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12561; 12955).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del dret humà a l’aigua
Tram. 250-00313/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12562; 12956).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de l’estació de la Zona Franca de la 
línia 9 del metro
Tram. 250-00314/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12563; 12957).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00315/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12564; 12958).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’un servei d’urgències de pediatria al Prat 
de Llobregat
Tram. 250-00316/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12565; 12959).
Pròrroga: 1 dia hàbil (del 26.04.2013 al 26.04.2013).
Finiment del termini: 29.04.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe sobre el funcionament de l’ofi-
cina de turisme virtual
Tram. 250-00377/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 11535 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu, Inés Arrimadas García, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
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ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La Direcció General de Turisme i l’Agència Catala-
na de Turisme, adscrites al Departament d’Empresa i 
Ocupació, van posar en marxa el passat mes de febrer 
una oficina de turisme virtual per potenciar la promo-
ció de Catalunya a través d’Internet, anomenat «Ask 
the office», i al qual s’accedeix a través de la pàgina 
de Facebook «Catalunya Experience». Es tracta d’una 
iniciativa pionera a Espanya, on els usuaris poden fer 
consultes en català, castellà, francès, italià i alemany, 
que seran ateses pel personal de la xarxa d’Oficines de 
Turisme de la Generalitat, i que és accessible tant des 
de l’ordinador com des dels dispositius mòbils.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a presentar a i debatre en el si de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya 
un informe sobre el funcionament d’aquesta oficina de 
nova creació. Aquest informe inclourà, entre d’altres, 
dades sobre

1. El nombre de persones que hi treballen

2. El pressupost assignat a l’oficina

3. L’acte jurídic o document de creació de l’oficina

4. La forma jurídica, l’estructura orgànica i l’adscrip-
ció orgànica de l’oficina

5. Protocol de funcionament i/o pla de treball de l’ofi-
cina, incloent els mecanismes de coordinació amb 
d’altres òrgans o serveis de promoció turística

6. Nombre de consultes rebudes per aquesta oficina 
fins a l’últim dia del mes anterior al de la substanciació 
d’aquesta proposta de resolució

7. Valoració qualitativa del funcionament d’aquesta 
oficina

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013

Jordi Cañas Pérez Inés Arrimadas García
Portaveu del GP de C’s Diputada del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la presentació 
de sengles informes sobre el pla «Joves per 
l’ocupació» i sobre el Programa d’ocupació 
per a persones aturades de llarga durada 
2012-2013
Tram. 250-00378/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 11539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Inés Arrimadas Gar-
cía, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 
146 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución para que sea sustan-
ciada en la Comisión de Empresa y Empleo.

Exposición de motivos

El Gobierno de la Generalitat destinó en 2012, a tra-
vés del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), 15,73 
millones de euros al programa Joves per l’ocupació, 
destinado a formar a jóvenes de entre 16 y 25 años en 
situación de paro y con estudios de baja cualificación. 
Se trata de un programa basado en la formación en al-
ternancia con las prácticas en empresas, y que ha re-
formulado el antiguo programa programa Suma’t (im-
pulsado en 2010 y que destinó 14,3 millones de euros 
a la subvención de formación para jóvenes sin trabajo 
ni estudios, de los 19,98 millones presupuestados). En 
la convocatoria de 2012, el Govern subvencionó a cin-
cuenta y cinco ayuntamientos, consejos comarcales, 
empresas y entidades mediante el citado plan.

El Gobierno también ha publicado las subvenciones 
otorgadas en 2012 a través del SOC para el programa 
de empleo para parados de larga duración, al que des-
tinó 3,6 millones de euros, con el objetivo de promo-
ver la formación y la contratación de las personas que 
llevan más de un año en el paro y que ya no reciben ni 
prestación ni subsidios por desempleo. Este plan con-
siste en un tratamiento individualizado de orientación, 
formación, experiencia laboral y apoyo a la inserción, 
y se ha repartido entre cuarenta y cuatro entes y orga-
nizaciones locales.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a

1. Presentar a y debatir en la Comisión de Empresa y 
Empleo del Parlamento de Cataluña un informe sobre 

https://www.facebook.com/catalunyaexperience/app_431056236953440
https://www.facebook.com/catalunyaexperience/app_431056236953440
https://www.facebook.com/catalunyaexperience
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la implementación del plan Joves per l’ocupació, infor-
me que incluya los datos, entre otros, sobre

a. la ejecución presupuestaria final del plan

b. la relación de entidades que han recibido fondos del 
plan

c. los criterios de adjudicación de fondos destinados a 
las diferentes entidades

d. las medidas llevadas a cabo

e. la evaluación cualitativa y cuantitativa de los resul-
tados obtenidos

2. Presentar a y debatir en la Comisión de Empresa y 
Empleo del Parlamento de Cataluña un informe sobre 
la implementación del programa de empleo para para-
dos de larga duración, informe que incluya los datos, 
entre otros, sobre

f. la ejecución presupuestaria final del plan

g. la relación de entidades que han recibido fondos del 
plan

h. los criterios de adjudicación de fondos destinados a 
las diferentes entidades

i. las medidas llevadas a cabo

j. la evaluación cualitativa y cuantitativa de los resul-
tados obtenidos

3. Teniendo en consideración la información anterior-
mente citada, presentar a y debatir en el seno de la 
Comisión de Empresa y Empleo del Parlamento de 
Cataluña las futuras líneas de trabajo en el ámbito del 
empleo juvenil.

Palacio del Parlamento, 16 de abril de 2013

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
Presidente del GP de C’s Diputada del GP de C’s

Proposta de resolució sobre el reinici de les 
obres de construcció del centre d’atenció 
primària UA3 al barri del Guinardó, de Bar-
celona
Tram. 250-00379/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada, Jaume Collboni Cuadrado, portaveu 
adjunt del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-

güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

Les obres de construcció de l’Illa d’Equipaments del 
Mercat del Guinardó, Unitat d’Actuació 3 (UA3), de 
Barcelona contemplen la construcció d’un nou Mer-
cat, la construcció d’habitatges de protecció oficial, 
un Centre d’Atenció Primària Salut Guinardó, un ca-
sal per a joves, un centre per a la gent gran, l’Escola 
Bressol Guinardó, una residència de Gent Gran i cen-
tre de dia i dues zones verdes de 2800 metres quadrats 
de superfície, tots ells equipaments de primera neces-
sitat per al barri del Guinardó.

La construcció de l’Illa d’equipaments està patint un 
retard considerable sobre el calendari previst, l’any 
2002 se’ls va dir que durant l’any 2004 estarien aca-
bades les obres.

Aquesta actuació, llargament reivindicada pels veïns i 
veïnes del Guinardó, ha de permetre iniciar la recupe-
ració i regeneració de l’espai públic que, també degut 
a l’allargament de les obres es veu greument degradat, 
facilitant que aquell entorn recuperi allò que va ser en 
el seu dia, l’element dinamitzador del barri que faciliti 
la creació d’un futur eix comercial.

El gran deteriorament de la zona fa molts anys que s’ha 
produït un abandonament complert de carrers, edifi-
cis, etc. Fa que la seguretat en aquest barri sigui alar-
mant i que de les 75 botigues que hi havia a la asso-
ciació al voltant del mercat, en aquest moment només 
en quedin 18, amb el que representa aquesta pèrdua 
a nivell social, econòmic i de degradació de l’entorn.

L’escola que ha d’anar a l’illa d’equipament UA3, ubi-
cada als baixos del carrer de la Garrotxa havia d’estar 
enllestida el setembre del 2012 i l’aparcament, el Mer-
cat i la Torre el durant el 2013 i el CAP i la residència 
el 2014.

En aquests moments l’abandonament total de les obres 
per part de treballadors i maquinària posen en evidèn-
cia i de manera clara l’incompliment de de la Genera-
litat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Degut a aquest fet veïns, veïnes i comerciants afectats, 
veuen amb preocupació i gran malestar que cada ve-
gada és més difícil poder recuperar la vida del barri, 
que era ple de vida i ara només te locals tancats i poca 
gent a les botigues.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat reinici-
ar de manera immediata les obres de construcció del 
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Centre d’Atenció Primària del Guinardó UA3 del barri 
del Guinardó del municipi de Barcelona.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà-
brega, diputada; Jaume Collboni Cuadrado, portaveu 
adjunt, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la composició de la comissió de segui-
ment de la línia ferroviària entre Lleida i la 
Pobla de Segur
Tram. 250-00380/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Àngel Ros i Domingo, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen 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 Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Les infraestructures de comunicacions són neces-
sàries no només per fer més competitiu un país sinó 
també per fer-lo més just i equilibrat, contribuint es-
pecialment a que no es produeixi cap fractura social, 
cultural o econòmica entre els ciutadans del món urbà 
i del món rural.

Les Terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran mereixen una 
atenció especial en aquest àmbit de les infraestructu-
res, precisament per evitar aquella fractura, però tam-
bé perquè fan possible el procés de convergència amb 
altres àrees del país.

El tren de La Pobla de Segur esdevé doncs una eina 
cabdal. El que en el seu moment es va plantejar com 
un mitjà de desenvolupament econòmic, l’any 1951, 
avui per avui adquireix especial rellevància en els àm-
bits educatiu i social.

La línia ferroviària Lleida - la Pobla de Segur –propi-
etat del Govern de la Generalitat gràcies als traspassos 
realitats l’any 2006– uneix aquests dos municipis però 
també dos territoris diversos i complementaris.

A fi de fer-ne una correcta gestió, des del Govern de 
la Generalitat i des del Departament competent es va 
posar en marxa una Comissió de Seguiment que entre 
altres objectius, treballa per assentar les bases perquè 

el servei de transport d’aquesta línia s’ofereixi en les 
millors condicions possibles.

En aquesta Comissió hi ha representants de diferents 
administracions públiques, implicades directament en 
el servei, però no hi son totes les que haurien de ser, 
com tampoc hi formen part aquells representants de 
sectors econòmics, especialment els de l’àmbit turís-
tic, i com tampoc hi formen part els agents socials.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a modificar la composició de la Comissió 
de Seguiment de la línia ferroviària Lleida - la Pobla 
de Segur per donar-hi entrada a un representant pro-
posat per l’Ajuntament de Tremp, dos representants 
proposats per les organitzacions sindicals més repre-
sentatives del territori i dos representants de les orga-
nitzacions empresarials de l’àmbit del turisme de les 
Terres de Lleida.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Àngel Ros i Domingo, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el conveni en-
tre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, 
«la Caixa» i Fira de Barcelona per a habilitar 
dos pavellons de la fira com a recintes mu-
seístics
Tram. 250-00381/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11826 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Ele-
na i Garcia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
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 Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat ha anunciat la signatura 
d’un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la Ge-
neralitat de Catalunya, la Caixa i la Fira de Barcelona 
amb la finalitat d’habilitar dos pavellons de la Fira de 
Barcelona com a recintes museístics.

Atès que desconeixem el seu projecte museístic, quin 
rol tindrà en relació a la resta d’equipaments culturals 
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de la ciutat i el que és mes preocupant, de qui depen-
drà la seva gestió i qui garantirà la capacitat econòmi-
ca per desenvolupar les seves activitats i el seu man-
teniment.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta a:

1. Presentar en el termini d’un mes a la Comissió de 
Cultura i Llengua del Parlament el projecte que té pre-
vist per als dos pavellons de la Fira de Montjuïc.

2. Presentar en el termini d’un mes a la Comissió de 
Cultura i Llengua el conveni entre signat entre l’ajun-
tament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la 
Caixa i la Fira de Barcelona.

3. Presentar en el termini d’un mes a la Comissió de 
Cultura i Llengua, el cost del projecte i el seu finança-
ment una vegada aquest estigui en funcionament, ai-
xí com la distribució entre les diferents parts signants 
del conveni del finançament, tant de l’obra com del 
funcio nament ordinari i manteniment del pavellons.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu Joan Ignasi Elena i Garcia
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’Institut Pau Vila, de Sabadell
Tram. 250-00382/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11953 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt 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 Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Centre Pau Vila, de Sabadell (Vallès Occidental), 
va començar com a «Sección Delegada Mixta del Ins-
tituto Nacional de Enseñanza Media Masculino» de 
la ciutat de Sabadell, en el curs 1969-70. L’Ordre mi-
nisterial del 27 de juliol de 1970 (BOE nº 202, de 24 
d’agost de 1970) deixa constància de la creació d’a-

quest Institut com a «Instituto Nacional de Enseñanza 
Media Mixto», adoptant el nom de l’insigne geògraf i 
pedagog sabadellenc Pau Vila

El curs 1975-1976 s’implanta amb caràcter general el 
1r. de BUP i s’inaugura el nou edifici. Al llarg del curs 
1976-1977 es divideixen aules del nou edifici per dis-
posar d’un nombre més gran d’aquestes i per tal d’ajus-
tar la seva mida a les necessitats del centre i es millo-
ren les instal·lacions esportives. En el curs 1978-1979 
s’assoleix el màxim del nombre d’alumnes matriculats 
en el centre durant la primera dècada.

L’INS Pau Vila ha anat creixent al llarg de la seva his-
tòria amb l’objectiu de cobrir la demanda de la socie-
tat. Actualment està format per diverses construccions, 
en el mateix recinte, que acullen les instal·lacions del 
centre: 2 pistes poliesportives, 2 gimnasos, 2 aules de  
dibuix, 2 laboratoris de Física i Química, 2 aules d’idio-
mes, 2 aules de Tecnologia, 2 aules d’Informàtica,  
1 aula taller, 2 aules de Música, 1 aula d’audiovisuals 
general, 1 aula d’audiovisuals d’Història, 1 sala d’actes, 
1 menjador, 1 bar i la Biblioteca oberta al barri.

El centre oferta els cursos de l’ESO i els batxillerats 
diürns i nocturns presencials, amb totes les modalitats 
llevat d’Arts, essent, per tant, un institut de referència 
no només per a la ciutat de Sabadell sinó també per a 
la comarca del Vallès Occidental.

A banda d’això, el centre és també un element de re-
ferència per a la vida del barri de Gràcia. Tant és així 
que, en aquesta setmana, està prevista la inauguració 
de la Biblioteca del Barri de Gràcia a les mateixes de-
pendències de l’INS Pau Vila.

Des de fa molt de temps, el centre presenta unes man-
cances, especialment de condicionament i arranja-
ment que no han estat resoltes en l’últim període. 
Igualment hi ha tasques de rehabilitació del centre 
educatiu que haurien de ser solucionades amb la mà-
xima celeritat possible.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1) Establir, des dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment del Vallès Occidental i acordat amb la comunitat 
educativa de l’INS Pau Vila, els dèficits i mancances 
d’arranjament i rehabilitació del centre.

2) Agilitzar els tràmits per a què aquests dèficits i 
mancances siguin solucionats abans de la finalització 
del curs 2013-2014.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre la presentació 
del projecte previst per al centre Arts Santa 
Mònica
Tram. 250-00383/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11978 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Ele-
na i Garcia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
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 Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El Centre d’Arts Santa Mònica és un espai que no ha 
aconseguit la necessària continuïtat que requereix un 
equipament cultural per consolidar una oferta i un pú-
blic. Aquesta és una anomalia sense explicació possi-
ble, doncs el Centre es situa en un espai especialment 
privilegiat, amb un alt potencial de captació de públic.

En diferents etapes, el Centre d’arts Santa Mònica s’ha 
centrat principalment en la difusió de les arts visuals 
i/o en l’àmbit del pensament contemporani, sense que 
els diferents equips de direcció tècnica i artística ha-
gin tingut mai la capacitat de construir un projecte a 
llarg termini, a causa dels marcs d’indefinició sobre el 
rol a jugar en els que han hagut de treballar. Cap Go-
vern de la Generalitat ha acabat de construir un dibuix 
d’equipaments en el que el Centre tingués una relació 
ben ajustada amb altres equipaments amb finalitats 
semblants.

Atès que hem tingut coneixement per la premsa de que 
s’ha prescindit dels servei del director del Centre d’Art 
Santa Mònica desconeixent si la intenció és el seu tan-
cament o el seu manteniment amb una altra orientació, 
i quina és aquesta, i quin rol li correspon en el marc de 
la resta d’equipaments culturals de la ciutat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a presentar en el termini 
d’un mes a la Comissió de Cultura i Llengua del Par-
lament el projecte que té previst per al Centre d’Arts 
Santa Mònica.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu Joan Ignasi Elena i Garcia
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels contractes programa amb escoles con-
certades i sobre el desplegament de la Llei 
d’educació
Tram. 250-00384/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, 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 substanci-
ada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu:

Article 48. Coresponsabilització de tots els centres en 
l’escolarització d’alumnes

[...]

5. L’Administració educativa aporta recursos addicio-
nals als centres que presten el Servei d’Educació de 
Catalunya en funció de les característiques socioeco-
nòmiques de la zona, la tipologia de les famílies dels 
alumnes que atén el centre i els continguts de l’acord 
de coresponsabilitat que se signi, tal com especifica 
l’article 92. Aquests recursos addicionals, que han de 
permetre als centres una programació pluriennal, s’ar-
ticulen per mitjà de contractes programa.

Article 201. Finançament extraordinari per a assolir 
l’equitat i la qualitat en el Servei d’Educació de Ca-
talunya

1. El Departament pot establir un finançament addici-
onal per als centres que presten el Servei d’Educació 
de Catalunya que desenvolupin estratègies orientades 
a assegurar l’equitat i a fer possible el millorament dels 
resultats educatius. Aquest finançament addicional ha 
de permetre, en els centres en què s’apliqui, la gratuïtat 
total de l’horari escolar.

2. Els recursos addicionals s’assignen per centres edu-
catius, d’acord amb el contracte programa a què fa re-
ferència l’article 48.5. En un centre privat concertat, el 
contracte programa ha de tenir una durada pluriennal, 
en concordança amb el que estableixen els apartats 8 i 9  
de l’article 205.

3. El Departament, amb la finalitat d’assolir l’equitat i 
la qualitat, pot subscriure convenis amb els ens locals 
d’una zona educativa per a aportar recursos extraor-
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dinaris a plans i programes socioeducatius i activitats 
extraescolars, i ha d’habilitar les partides pressupostà-
ries necessàries, amb els recursos que permetin apli-
car-los amb eficàcia i eficiència.

Per tal de donar compliment al que a través d’aquests 
articles estableix la LEC, la Generalitat havia comen-
çat a acordar i signar contractes programes amb di-
ferents escoles concertades de Catalunya, fins arribar 
a un primer paquet de 23. Tanmateix, el departament 
d’Educació ha decidit unilateralment deixar sense 
efecte aquests acords i renuncia al compliment per 
ambdues parts dels compromisos contrets.

Aquest acte unilateral genera una distorsió molt relle-
vant en la planificació de l’activitat d’aquests centres, 
alhora que suposa un greuge cap als alumnes i les se-
ves famílies.

L’actual Govern de la Generalitat mostra un cop més 
una manera d’interpretar el compliment de la LEC 
marcadament allunyada de l’esperit de la norma, que 
si bé estableix espais de decisió potestativa del Go-
vern, com és el cas de l’article 201, dibuixa un Servei 
d’Educació de Catalunya en el que l’instrument dels 
contractes programa amb els centres concertats era 
un element clau en el que anar progressant al fil dels 
temps.

Des del Grup Parlamentari Socialista, com a impul-
sors d’aquesta Llei, creiem que, si bé les condicions 
pressupostàries dificulten avançar en subscriure més 
contractes-programa, és especialment contraproduent 
perdre els existents, i per això valorem que atès que es 
tracta d’un nombre reduït, el Govern hauria de fer un 
esforç especial per a mantenir-los, com a part del seu 
compromís polítics de desplegar la LEC dins el calen-
dari previst.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a:

1. Mantenir els 23 contractes programa que tenia esta-
blerts amb diferents escoles concertades de Catalunya

2. Desplegar la Llei d’educació, d’acord amb el que 
preveuen els seus articles 48.5 i 201

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Montserrat Miró, 
de Montcada i Reixac
Tram. 250-00385/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 11998 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
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’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El director de la Delegació del Departament d’Ense-
nyament al Vallès Occidental ha confirmat recentment 
la negativa del citat Departament a realitzar la cons-
trucció del nou centre Educatiu Institut Montserrat 
Miró a Montcada i Reixac (Vallès Occidental). Aques-
ta notícia és negativa tant per a la comunitat educati-
va com per a la ciutat de Montcada i Reixac en gene-
ral, ja que paralitza el procés que va ésser iniciat l’any 
2005, quan el Departament d’Ensenyament va decidir 
que l’actual institut no tenia marge de millora i ampli-
ació, i que la única solució era la construcció d’un nou 
equipament.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac va executar tots els 
tràmits de la seva competència per tal que la construc-
ció del nou institut, essencialment pel que fa a la ces-
sió del solar necessari a la Generalitat de Catalunya, 
destinant part del pressupost d’inversions per al 2010 
al trasllat de les pistes d’atletisme que estaven en ús al 
solar on s’ha d’ubicar el nou equipament educatiu.

Igualment, el 20 d’octubre de 2010 la Generalitat de 
Catalunya va aprovar l’adjudicació de la construcció 
i direcció d’obra de l’Institut Montserrat Miró, per un 
import de 5.814.961 euros. D’altra part, la llicència ur-
banística prèvia a l’inici de les obres va ésser entrada 
el març de 2011 i atorgada per la Junta de Govern Lo-
cal el mes d’abril del mateix any.

A més a més, un altre factor a tenir en compte que in-
cideix directament en la necessitat de construcció d’un 
nou institut, és l’increment de la natalitat detectada al 
municipi des de principis de l’any 2000. Com a conse-
qüència d’això, es preveu una major demanda de ma-
triculacions als instituts municipals a partir del proper 
curs 2012-2013, que s’hauria pogut absorbir amb una 
nova línia educativa ubicada al nou institut.

Cal recalcar que tots els grups polítics, la comuni-
tat educativa i fins i tot la delegació territorial d’En-
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senyament al Vallès Occidental comparteixen que la 
construcció de l’INS Montserrat Miró ha de ser una 
prioritat dins de l’àmbit de l’educació, i que les se-
ves instal·lacions actuals no són suficients per garantir 
els estàndards de qualitat mínims que necessiten els 
alumnes de Montcada i Reixac.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Assignar una partida econòmica suficient als pres-
supostos de la Generalitat de 2013 per a iniciar la 
construcció del nou INS Montserrat Miró durant el 
present exercici pressupostari

2. Concretar, per part del Departament d’Ensenya-
ment, una data d’inici per a la construcció del nou cen-
tre INS Montserrat Miró a Montcada i Reixac

3. Calendaritzar el pla d’execució d’aquesta inversió i 
donar-ne trasllat als diferents grups parlamentaris

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la redacció 
d’un projecte de construcció d’una via per 
a bicicletes i vianants que connecti Breda 
amb l’estació de Riells i Viabrea - Breda
Tram. 250-00386/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 12248 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 18 d’abril de 2012 la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat del Parlament de Catalunya aprovava per una-
nimitat una resolució presentada pel nostre grup parla-
mentari en relació a la carretera GI-552 al seu pas per 
Breda on s’acordava per una banda establir les reser-

ves viàries necessàries, dins la planificació futura, per 
a possibilitar l’ampliació i el millorament de la car-
retera GI-552, inclosa la construcció de la variant de 
Breda, i de l’altre projectar i construir un carril per 
a vianants i bicicletes paral·lel a la carretera GI-552, 
mentre no se’n dugui a terme l’ampliació.

El pas del temps i la situació econòmica provoquen 
que s’esdevinguin alguns canvis en les necessitats, 
sent conscients que la situació de l’actuació a la carre-
tera és complicada donada la situació econòmica, se-
gueix existint la necessitat de donar sortida a la cons-
trucció - per qüestions de seguretat - d’un carril bici i 
per a vianants que uneixi el nucli de Breda i l’estació 
de tren de Riells i Viabrea-Breda.

El grup municipal d’ERC a Breda, en resposta a la 
preocupació que existeix al municipi, s’ha dedicat a 
cercar alternatives davant les dificultats econòmiques 
evidents, i ha estat estudiant la possibilitat d’un traçat 
que arribaria del nucli de Breda fins a l’estació de Ri-
ells i Viabrea passant per la vora de la Riera de Breda. 
Una part d’aquest traçat, ja al terme municipal de Ri-
ells i Viabrea, es troba reconegut en la planificació ur-
banística municipal, concretament en un Pla Especial 
dins del POUM.

Cal dir a més que aquest traçat, que passa pel costat de 
la riera, queda totalment desvinculat de la construcció 
de la carretera, i donat que aprofita espais ja transita-
bles avui en dia fa que aquest sigui més econòmic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

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

– Que per part del Departament s’estudiï i es redacti 
un projecte que faci possible la connexió entre el nucli 
de Breda i l’estació de Riells i Viabrea-Breda a través 
d’un carril per a bicicletes i per a vianants.

– Atès que el traçat afecta als municipis de Breda i 
Riells i Viabrea, i donada la preocupació ciutadana a 
Breda es proposa constituir un grup de treball entre 
el Departament de Territori i Sostenibilitat, els ajunta-
ments de Breda, i Riells i Viabrea, i representants dels 
grups municipals de l’ajuntament de Breda que analit-
zarà les diferents alternatives existents en el procés de 
redacció del projecte.

– En el moment que les disponibilitats econòmiques 
ho permetin, el Departament col·laborarà econòmica-
ment en la construcció de l’esmentat carril bici i per a 
vianants.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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Proposta de resolució sobre el pagament de 
les indemnitzacions als afectats per les ex-
propiacions pel pas del tren de gran veloci-
tat entre Barcelona i La Jonquera
Tram. 250-00387/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 12298 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Roger Torrent i Ra-
mió, diputat 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 substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat mes de gener del 2013 es va posar en funcio-
nament la línia de TGV que connecta Barcelona amb 
Girona i Figueres-Vilafant. Aquest projecte, a la de-
marcació de Girona, afecta les comarques de la Selva, 
Gironès, Pla de l’Estany i Alt Empordà. En concret, en 
aquest tram, el pas del tren té implicacions territorials 
als municipis de Riells i Viabrea, Hostalric, Sant Fe-
liu de Buixalleu, Massanes, Maçanet de la Selva, Sils, 
Riudarenes, Vilobí de l’Onyar, Riudellots de la Selva, 
Aiguaviva, Vilablareix, Fornells de la Selva, Girona, 
Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Palol de Revertit, 
Cornellà de Terri, Vilademuls, Bàscara, Pontós, Gar-
rigàs, Borrassà, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilafant, 
Figueres, Llers, Pont de Molins, Biure, Darnius, Cap-
many, Agullana i la Jonquera.

Afectacions que van començar l’any 2008 quan es van 
iniciar les obres. Moment també en que es van ocupar 
les finques que serien expropiades pel pas de la infra-
estructura i que són de titularitat particular (en la ma-
joria dels casos) i/o de propietat municipal. Aleshores, 
els propietaris i els representants de l’òrgan encarre-
gat d’executar el projecte, Adif, van signar –de mutu 
acord– les actes d’expropiació. Actes que es van sig-
nar amb uns preus unitaris proposats pel propi Admi-
nistrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) amb el 
consentiment dels particulars afectats.

En molts dels casos, tot i haver passat més de tres anys 
després de la signatura de les actes i ja amb el tren en 
funcionament, les compensacions econòmiques deri-
vades d’aquestes expropiacions no s’han fet efectives. 
Els afectats, per tant, malgrat haver cedit els seus ter-
renys no han estat compensats amb els justipreus pac-
tats.

Per altra banda, des de mitjans del 2011, tal i com ex-
pressa Unió de Pagesos, Adif exigí noves taxacions 
a les ja realitzades. En virtut d’aquestes noves taxa-
cions es rebaixaven els preus acordats generant així 
greuges comparatius entre finques veïnes i situacions 
anàlogues. És més, fins i tot en alguns casos les diver-
gències s’han produït dins una mateixa finca ja que du-
rant l’execució del projecte i per exigències del mateix, 
Adif ha ampliat els terrenys expropiats a alguns propi-
etaris i ara pretén pagar-los la meitat que per les terres 
que es van ocupar inicialment.

En conjunt, aquesta situació afecta a més d’un cente-
nar de propietaris amb un import que suposa aproxi-
madament uns 5 milions d’euros. Import que, per altra 
part, s’incrementa dia a dia degut als interessos de de-
mora en el pagament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Reclamar al Ministeri de Foment així com de l’Ens 
gestor de les infraestructures ferroviàries (Adif) a abo-
nar amb celeritat el pagament de les indemnitzacions 
pactades amb els propietaris de les finques expropia-
des pel pas del TGV en el tram comprès entre Barce-
lona i La Jonquera.

2. Reclamar a Adif l’anivellament de preus respec-
te les primeres valoracions en els casos en que, fruit 
de canvis en l’execució de l’obra, s’hagin ampliat les 
superfícies afectades respecte al que marcava inicial-
ment el projecte.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés  Roger Torrent i Ramió
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la revisió del 
Pla estratègic de polítiques de dones 2012-
2015
Tram. 250-00388/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
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del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

La presidenta de l’Institut Català de les Dones va pre-
sentar el passat 17 d’abril davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones el Pla estratègic de polítiques de 
dones 2012-2015.

Tal com es recull a la presentació del mateix:

«Un pla estratègic és una eina de planificació que de-
fineix les línies de treball d’una organització o insti-
tució durant un període de temps concret. És, alhora, 
marc conceptual i guia d’implementació de les actua-
cions que s’han definit per assolir els objectius d’acció 
de Govern i és també síntesi del procés de reflexió pre-
vi en què s’ha establert la missió de l’organització i la 
metodologia de treball a aplicar.»

Un cop escoltada la compareixença de la Presidenta 
des del Grup Parlamentari Socialista considerem que 
aquest Pla té mancances importants.

Considerem necessari que el pla inclogui una diagnosi 
de la situació d’igualtat a Catalunya tal i com s’havia 
recollit en Plans anteriors. Considerem també que el 
Pla oblida temes prou importants com la conciliació, 
la salut, l’ocupació, els espais de poder o l’educació.

A banda el pla no es dota d’uns indicadors per tal de 
poder avaluar els compliment dels objectius que pro-
posa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern revisar el 
Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 per tal 
d’incloure-hi:

a) Una diagnosi sobre la situació actual de la igualtat a  
Catalunya

b) Objectius i actuacions en matèria conciliació, la sa-
lut, l’ocupació, els espais de poder i l’educació.

c) Indicadors dels diferents objectius i actuacions per 
tal de poder-ne avaluar amb posterioritat la consecució 
dels mateixos i la seva incidència real en la societat.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada, del GP SOC

Proposta de resolució sobre una nova re-
dacció de la proposta de decret de regu-
lació del Consell Nacional de les Dones de 
Catalunya
Tram. 250-00389/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Marina Geli i Fàbre-
ga, 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 Co-
missió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

El Departament de Benestar i Família està treballant 
un nou decret per regular el Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya. Entre les modificacions que pro-
posa destaca la supressió de la Vicepresidència segona 
del Consell, la Comissió Permanent passa a ser la Co-
missió de Coordinació, integrada, entre d’altres, per les 
persones coordinadores territorials de l’Institut Català 
de les Dones i les persones coordinadores dels grups de 
treball. El Decret preveu la creació de grups de treball 
amb un màxim de set, a proposta de la Presidència del 
Consell, amb l’aprovació de la Comissió de Coordina-
ció. Finalment, les assemblees territorials de Dones de 
Catalunya estan representades per les persones coor-
dinadores territorials de l’Institut Català de les Dones.

Des del Grup Parlamentari Socialista creiem que el 
decret no recull les peticions de les diferents entitats 
de dones de Catalunya alhora que restringeix la parti-
cipació en els seus òrgans de les diferents associacions 
de territorials de dones que hi ha a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. Retirar la proposta de Decret del Consell Nacional 
de les Dones de Catalunya.

2. Prèviament a una nova redacció del decret, escoltar i 
recollir les aportacions al text de les diferents entitats de 
dones de Catalunya, així com ampliar la representació 
en el Consell de les diferents associacions territorials.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada, del GP SOC

Fascicle tercer
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Proposta de resolució sobre la retirada de la 
demanda contenciosa administrativa inter-
posada per la delegada del Govern de l’Es-
tat contra l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló
Tram. 250-00390/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 12305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen 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 Institu-
cionals.

Exposició de motius

El 25 de juny del 2012 la delegada del Govern a Cata-
lunya, Sra. María Llanos de Luna, va sol·licitar a l’al-
calde de Santa Coloma de Cervelló la retirada de la 
placa d’un dels carrers de la localitat dedicada a Jau-
me Martínez Vendrell, apel·lant a la responsabilitat del 
Govern de reconèixer i protegir a les víctimes del ter-
rorisme.

En l’escrit, María Llanos de Luna deia que d’acord 
amb l’article 61 de la Llei 29/2011 «l’Estat assumeix 
la defensa de la dignitat de les víctimes» i estableix la 
prohibició d’exhibir públicament mencions comme-
moratives a terroristes.

El consistori de Santa Coloma de Cervelló, considera 
que la sentència de la Sala Segona de l’Audiència Na-
cional de 21 de maig de 2010 ratificada pel Tribunal 
Suprem, va avalar totalment la concessió del carrer al 
Sr. Jaume Martínez Vendrell. La delegada del Govern 
va interposar una demanda contenciosa administratiu 
la qual actualment està pendent de sentència.

El 2008 els membres de l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Cervelló, van ser denunciats per enaltiment del 
terrorisme després de la dedicació d’un dels carrers de 
la localitat a Jaume Martínez Vendrell, procediment 
que va finalitzar amb una sentència dictada per la Sala 
Segona de l’Audiència Nacional el dia 21 de maig de 
2010, ratificada pel Tribunal Suprem en data 4 de no-
vembre de 2010, en la qual es confirmava el sobreseï-
ment de la querella i on en els seus fonaments jurídics 
setè i vuitè es feia constar:

«Séptimo. [...] Estimamos, en primer lugar, que no pue-
de compartirse que lo que defina de forma absoluta, 
por encima de cualquiera otra cualidad, circunstan-

cia o situación, a la figura histórica de Jaume Martí-
nez Vendrell, sea su condición de terrorista, y que es-
ta circunstancia le haya de acompañar, sin remisión ni 
matices de clase alguna, toda su vida, tal como afirma 
de forma absoluta y categórica la parte recurrente. [...].

»Octavo. [...] A) Contexto sociopolítico de los hechos 
que se atribuyen a Martínez Vendrell. Se producen po-
co después de la muerte del dictador Franco, antes de 
la aprobación de la Constitución, en pleno proceso de 
transformación política, con grandes incertidumbres 
en cuanto al resultado final de la transición política 
emprendida. Lo anterior obviamente no da legitimi-
dad alguna ni en el plano moral ni el jurídico a los ac-
tos terroristas llevados a cabo durante dicho período, 
pero objetivamente tienen y debe reconocérseles un 
significado distinto de aquellos otros que se producen 
en el equívoco contexto de una situación de democra-
cia consolidada y estable como la que posteriormente 
ha gozado nuestro país. Es una distinción significativa 
y evidente. En aquel momento existía un germen de 
democracia, incipiente y tutelada, de futuro y resulta-
do incierto. No estaba siquiera configurada ni definida 
la nueva estructura territorial del Estado español, en 
aquel momento en formación. [...]

»B) [...] La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo condena a Martínez Vendrell por su partici-
pación delictiva, en forma de complicidad omisiva en 
delito de asesinato, partiendo de los mismos hechos 
probados de la Sentencia nº 55 de 16.06.1980 de la 
Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional, atribuyéndole una posición de garante, 
estableciendo su responsabilidad penal no por haber 
hecho sino por haber omitido evitar ciertos hechos, 
en todo caso cometidos directamente por los autores 
principales. Esta autoría directa y principal de los he-
chos se atribuyó a determinadas personas, condenadas 
inicialmente por sentencia 15.01.1982 de la Sección 
Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Na-
cional. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, en una de sus sentencias más clásicas, em-
blemática en cuanto a las garantías básicas del debido 
proceso –el Caso Barberà, Messegué, Jabardó contra 
España de 6.12.1988, BJC nº 93 1998–, declaró que 
la sentencia de la Audiencia Nacional, estimada en su 
conjunto, violaba el artículo 6 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos. Tras la anulación de dicha sen-
tencia por el Tribunal Constitucional, en nuevo juicio 
la misma Sección Primera de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional absolvió por falta de pruebas de 
su participación delictiva a dichas personas, en senten-
cia de 30.10.1993. Se trataban precisamente de aque-
llas personas sobre cuyo presunto actuar principal se 
había construido la complicidad omisiva del Sr. Mar-
tínez Vendrell. La propia sentencia del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos refiere las circunstancias 
de las declaraciones de M. Vendrell, especialmente las 
primeras policiales obtenidas en situación de incomu-
nicación y sin asistencia letrada, que se utilizaron den-
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tro del material sumarial que sirvió para la condena 
de los referidos Barberà, Messegué, Jabardó. Resulta 
cierto que la defensa jurídica de Martínez Vendrell no 
utilizó los mismos remedios jurídicos y, por tanto, no 
se ha visto formalmente beneficiado por sus resulta-
dos. Es decir, la sentencia penal dictada en su contra 
sigue formalmente vigente, pero las circunstancias in-
dicadas, de ninguna manera impiden su legítimo cues-
tionamiento y, por el contrario, hacen perfectamente 
admisible la revisión histórica de los hechos por enci-
ma de la verdad judicial formalmente establecida.

»La segunda consecuencia es que, desde un aborda-
je histórico, resulta plenamente admisible pasar a un 
segundo plano la controvertida imputación judicial al 
Sr. Martínez Vendrell del terrible asesinato del Sr. Bul-
tó y, en el momento de confeccionar su biografía, ha-
cer prevalecer o resaltar, según los fines, otros factores 
o valores, como son el del patriotismo catalán del per-
sonaje o su buen comportamiento ciudadano, hasta el 
punto de poder afirmarse que el homenaje público tri-
butado no tiene de ninguna manera porque significar, 
como se pretende por el querellante, un enaltecimien-
to del terrorismo o la humillación de las víctimas. Los 
distintos aspectos de la vida de Martínez Vendrell son 
escindibles, lo que hace perfectamente posible laurear 
determinados pasajes o momentos de su biografía per-
sonal, sin que los controvertidos tengan porque nece-
sariamente empañar al resto.»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

Atès que la sentència dictada per la Sala Segona de 
l’Audiència Nacional el dia 21 de maig de 2010, rati-
ficada pel Tribunal Suprem en data 4 de novembre de 
2010, considera que en virtut dels mèrits aconseguits 
per Jaume Martínez Vendrell per la seva lluita anti-
franquista i en defensa de la cultura catalana, és to-
talment legítim que se li dediqui un carrer de Santa 
Coloma de Cervelló, i qüestiona que per les raons es-
tablertes a la sentència es pugui qualificar al referit de 
terrorista, el Parlament de Catalunya insta al Govern 
de la Generalitat a requerir a la Delegació del govern 
espanyol que acati la sentència citada i que en virtut 
d’aquesta sentència procedeixi a retirar la demanda 
contenciosa administrativa interposada contra l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Cervelló i accepti la con-
cessió del carrer dedicat a Jaume Martínez Vendrell.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la recuperació i 
el manteniment de serveis mèdics de guàr-
dia i nocturns a Blanes, Lloret de Mar i Tossa 
de Mar
Tram. 250-00391/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 12472 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal Pou, 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, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La retallada dels serveis sanitaris del Govern de CiU a 
la comarca de la Selva Marítima ha comportat una da-
vallada molt important en la qualitat del servei que 
s’ofereix a la població d’aquesta àrea.

La raó de la disminució de la qualitat del servei es 
troba en les decisions que pren la Corporació de Salut 
del Maresme i La Selva d’eliminar alguns dels serveis 
que venia oferint l’hospital de Blanes amb el tanca-
ment de mitja planta (Cirurgia i Traumatologia) per 
ubicar-hi pacients de llarga estada, així com la reta-
llada del nombre d’hores d’ambulàncies en servei a 
Blanes (abans hi havia 2 ambulàncies que prestaven 
48h/dia de servei, actualment cobreixen només 36h., 
un 25% menys). A aquestes decisions cal afegir la de-
cisió de l’ICS sobre el tancament, en horari nocturn, 
dels Centres d’Atenció Primària (CAP) de Blanes, 
Lloret de Mar i Tossa de Mar.

La Plataforma ciutadana de Blanes, formada per asso-
ciacions i entitats veïnals del poble, van recollir 12.100 
signatures contra les retallades sanitàries que es van 
fer arribar a les autoritats competents de la Regió sa-
nitària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a:

1. Recuperar i mantenir la prestació dels serveis de 
guàrdia de Cirurgia i Traumatologia de l’Hospital Co-
marcal de Blanes.
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2. Recuperar el nombre d’hores (48 h) diàries d’ambu-
làncies en servei a Blanes.

3. Recuperar el servei en horari nocturn dels CAP de 
Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt; Marc Vidal Pou, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 

MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 

DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu al Compte general de la 
Generalitat corresponent al 2010
Tram. 257-00001/10

Ponència de caràcter informatiu

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda el 9 d’abril de 2013, d’acord amb l’article 
163.2 del Reglament, ha nomenat la Ponència de ca-
ràcter informatiu per a estudiar l’informe i el Compte 
general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 
2010 (tram. 257-00001/10), que resta constituïda pels 
membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Ferran Falcó i Isern

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Alba Vergés i Bosch

Grup Parlamentari Socialista
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Pedro Chumillas Zurilla

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
José Manuel Villegas Pérez

Grup Mixt
David Fernàndez i Ramos

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Ferran Falcó i Isern

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 12010 i 12287 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat, Teresa Vallverdú i Albornà, diputada del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableix l’article 154 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la pro-
posició de llei següent:

antecedents

El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, apro-
vat pel govern de l’Estat i posteriorment tramitat a les 
Corts Generals, va incorporar un augment de l’IVA en 
l’àmbit cultural fins al 21%. Aquest canvi en la tributa-
ció ha comportat una reducció important del consum 
en l’àmbit de la cultura, afectant encara més un sec-
tor ja de per si en dificultats a causa de la reducció 
de la despesa pública en el sector cultural. Per aques-
tes raons és procedent proposar a la Mesa del Con-
grés de Diputats una modificació pel que fa als tipus 
d’IVA aplicables a aquest sector.

Exposició de motius

L’increment del 21% de l’IVA cultural que el govern 
espanyol va dur a terme el juliol del 2012 va compor-
tar que aquesta taxa hagi pujat d’un 8% a un 21% en 
l’àmbit de la cultura. Aquesta pujada es tradueix en un 
increment del 162% de la taxa, i fa que l’estat espa-
nyol disposi de l’IVA cultural més alt dels 17 països 
de l’eurozona. A la majoria d’estats del nostre entorn, 
l’IVA cultural oscil·la al voltant del 7%, una franja on 
l’estat espanyol es movia abans d’aquesta dramàtica 
pujada.

Paradoxalment, la crisi havia fet que determinats sec-
tors culturals s’haguessin vist reforçats, ja que el con-
sum d’oci més car havia baixat en benefici de l’oci de 
proximitat, sovint ubicat en el món de la cultura. Però 
aquesta pujada de l’IVA no tan sols ha trencat aquesta 
dinàmica, sinó que ha provocat una baixada general 
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del consum cultural, i ha afectat molt negativament un 
sector feble de per si.

El sector més afectat per la pujada de l’IVA és el de les 
arts escèniques, un dels que fins ara havia resistit més 
bé la crisi. Concretament, el teatre ha patit, durant el 
2012, una caiguda del 30% dels espectadors respecte 
del 2011. Sectors com la dansa, l’òpera i la música en 
viu també han notat molt la reducció del nombre d’as-
sistents, que ha arribat al 25%. Els teatres i les sales de 
concerts han de fer esforços i implantar mesures prou 
imaginatives perquè la gent torni a omplir les sales.

Per això considerem que és necessari aplicar el tipus 
d’IVA superreduït del 4% a totes les activitats i pro-
ductes culturals, així com a tots els serveis que se’n 
derivin. D’aquesta manera facilitarem l’accés univer-
sal a la cultura, donarem sortida a les capacitats crea-
tives del sector, i enfortirem les indústries culturals 
per tal que esdevinguin un dels motors econòmics del 
país.

El Conca mateix també aposta per aquest tipus 
d’IVA, i va aprovar reclamar a l’estat espanyol l’aplica-
ció d’un IVA superreduït del 4% per a tots els àmbits 
del consum cultural, d’acord amb les inquietuds del 
sector cultural i en coherència amb la informació reco-
llida en l’Informe anual de la cultura que va presentar 
el mes de març al Parlament de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
de Diputats la Proposició de llei de reforma  
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura

Títol únic. Modificació de la Llei 37/1992, de 28 
de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit

Article 1. Addició d’un nou punt Segon bis a l’apartat 
2.1 de l’article 91

S’afegeix un nou punt Segon bis a l’apartat 2.1., que 
regula els productes objecte d’aplicació del tipus del 4 
per cent, amb el text següent:

«Segon bis. L’entrada a biblioteques, arxius i centres 
de documentació i museus, galeries d’art i pinacote-
ques, teatres, exposicions, visites a monuments i parcs 
naturals.»

Article 2. Addició d’un nou punt Quart a l’apartat 2.2. 
de l’article 91

S’afegeix un nou punt Quart a l’apartat 2.2., que regula 
les prestacions de serveis objecte d’aplicació del tipus 
del 4 per cent, amb el text següent:

«Quart. Serveis prestats per artistes persones físiques.»

Article 3. Supressió del punt Sisè de l’apartat 1.2. de 
l’article 91

Es suprimeix el punt Sisè de l’apartat 1.2., que regula 
els productes objecte d’aplicació del tipus del 10 per 
cent, que diu: «L’entrada a biblioteques, arxius i cen-
tres de documentació i museus, galeries d’art i pina-
coteques»

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent a la seva 
publicació al diari oficial.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia; Teresa Vallverdú i Albornà, diputats, del GP d’ERC

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució per la qual es crea 
una subcomissió d’energia dins la Comissió 
d’Empresa i Ocupació
Tram. 251-00001/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10971 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 17.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada, Xavier Sabaté Ibarz, diputat, Jordi 
Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 53 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de creació d’una subcomissió.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat va aprovar el nou Pla 
d’Energia 2012-2020 el passat nou d’octubre quan en-
cara estava vigent l’anterior 2006-2015.

Aquesta aprovació, en plena campanya electoral, va 
ser inútil perquè la credibilitat del Pla davant el sector 
va esdevenir nul·la donat que a les poques setmanes 
signava el 19 de desembre amb ERC un acord que, en 
un dels seus punts diu:

«8. Elaborar un pla per assumir la gestió, el transport 
i la distribució de l’energia [...]»
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I en un altre diu

«52. Elaborar un Pacte Nacional sobre polítiques de 
sostenibilitat (Llei del canvi climàtic, Llei de la biodi-
versitat, política energètica)»

Mentrestant, el Govern de l’Estat ha anat promulgant 
noves mesures legislatives que conculquen les compe-
tències de la Generalitat que contempla l’article 133 de 
l’Estatut que diu textualment:

«Article 133. Energia i mines

1. Correspon a la Generalitat la competència compar-
tida en matèria d’energia. Aquesta competència inclou 
en tot cas:

a. La regulació de les activitats de producció, emma-
gatzematge i transport d’energia, l’atorgament de les 
autoritzacions de les instal·lacions que transcorrin 
íntegrament pel territori de Catalunya i l’exercici de 
les activitats d’inspecció i control de totes les instal-
lacions existents a Catalunya.

b. La regulació de l’activitat de distribució d’energia 
que s’acompleixi a Catalunya, l’atorgament de les au-
toritzacions de les instal·lacions corresponents i l’exer-
cici de les activitats d’inspecció i control de totes les 
instal·lacions existents a Catalunya.

c. El desplegament de les normes complementàries de 
qualitat dels serveis de subministrament d’energia.

d. El foment i la gestió de les energies renovables i de 
l’eficiència energètica.

2. La Generalitat participa, per mitjà de l’emissió d’un 
informe previ, en el procediment d’atorgament de l’au-
torització de les instal·lacions de producció i transport 
d’energia que ultrapassen el territori de Catalunya o 
si l’energia és objecte d’aprofitament fora d’aquest ter-
ritori.

3. La Generalitat participa en la regulació i la planifi-
cació d’àmbit estatal del sector de l’energia que afecti 
el territori de Catalunya.»

Aquesta acció del Govern de l’Estat no només envaeix 
les competències de la Generalitat sinó que van en la 
direcció de marginar i no fomentar les noves i netes 
energies impedint així el desenvolupament d’un sector 
que pot generar milers de llocs de treball i consolidar 
un sector industrial propi.

Amb aquest escenari, el Govern de la Generalitat resta 
immòbil, veu impassible com van tancant indústries 
d’energies netes, es perden llocs de treball i no adopta 
cap tipus de mesura, ans al contrari, es mostra vacil-
lant davant fenòmens nous com el fracking, atorgant 
permisos de prospecció que desprès retira, no pres-
ta el suport a la investigació com caldria, no sap com 
gestionar fenòmens com la generació tan heterogènia 
d’energia elèctrica aquest hivern tan ventós i plujós, ha 
augmentat la dependència en energia del nostre país i, 

en definitiva, no lidera cap esforç conjunt de país com 
caldria en un sector imprescindible pel nostre sistema 
productiu i per la vida quotidiana.

És per això que està més que justificada una reflexió 
i un esforç conjunt de totes les forces polítiques, eco-
nòmiques i socials en un sector que requereix suport, 
entre altres coses per formar un sector.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de creació d’una subcomissió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear una subcomissió d’energia dins de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, per tal d’analitzar la 
situació actual del sector i elaborar propostes de futur 
sobre l’energia al nostre país.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero 
Llano, Xavier Sabaté Ibarz, Jordi Terrades Santacreu, 
diputats, del GP SOC

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’inclusió social i 
d’eradicació de la pobresa
Tram. 302-00020/10

Esmenes presentades
Reg. 12609, 12618, 12643, 12843, 12960 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12609)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques d’inclusió social i 
d’eradicació de la pobresa (tram. 302-00020/10).

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

Del punt 1

«1. Promoure, de forma immediata, les mesures neces-
sàries (incloses les normatives, si cal) per tal que les 
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empreses subministradores d’energia i aigua potable 
no interrompin el subministrament per impagament, 
sense disposar d’un informe dels serveis socials bàsics 
i la unitat/família rebi uns ingressos inferiors al salari 
mínim interprofessional o es trobi en una situació eco-
nòmica d’estat de necessitat.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Reclamar, al govern de l’Estat, la recuperació de 
totes les transferències finalistes destinades al Govern 
de la Generalitat que s’han retallat des de l’any 2010, 
com ara la prestació bàsica de serveis socials, el pro-
grama de maltractament infantil, el fons d’acollida, in-
tegració i reforç educatiu d’immigrants, el programa 
d’intervenció social integral del poble gitano, el nivell 
acordat i el mínim garantir del Sistema de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència 
o els programes de suport a les famílies en situacions 
especials.»

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 12618)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques d’inclusió social i d’eradi-
cació de la pobresa (tram. 302-00020/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Punt 2: Emprendre, en el marc d’allò que disposa l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, les 
accions necessàries per tal que totes les persones que 
compleixen els requisits objectius per accedir a la Ren-
da Mínima d’Inserció (o a la prestació que finalment 
la substitueixi després de les modificacions normatives 
que es puguin portar a terme) la rebin efectivament i, 
a tal efecte, incloure als pressupostos de la Generalitat 
de 2013 una partida pressupostaria oberta que perme-
ti destinar a aquest objectiu les quantitats necessàries 
en funció de l’evolució dels beneficiaris.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Ciutadans

Punt 3: Emprendre les accions necessàries davant 
l’administració estatal per tal d’assumir la gestió dels 
fons d’excedents alimentaris distribuïts per la Unió 
Europea als Estats membres, d’acord amb les compe-
tències exclusives de la Generalitat en matèria de ser-
veis socials.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat, del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
12643)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les po-
lítiques d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa 
(tram. 302-00020/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 1

1. Promoure, de forma immediata, les modificacions 
normatives i/o legislatives necessàries per tal que les 
empreses subministradores d’energia i aigua potable no 
puguin interrompre el subministrament a causa d’impa-
gament per estat de necessitat, sense disposar d’un pre-
ceptiu informe dels serveis socials bàsics.

1. El Govern de la Generalitat de Catalunya establirà, 
en el termini de 3 mesos, un sistema públic de preu so-
cial en els subministraments bàsics per a la llar d’ai-
gua, electricitat, gas natural i gas butà, amb la fixació 
d’uns consums mínims vitals en còmput mensual, en 
funció del nombre de components de la llar i de les es-
tacions de l’any, de forma que es fixin consums mínims 
diferents, en funcions de la climatologia, corresponent 
–com a mínim a dos períodes anuals: d’abril a setem-
bre i d’octubre a març.

El preu social es dirigirà a famílies amb poder adqui-
sitiu reduït i en risc d’exclusió social. El Govern esta-



29 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 68

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 92

blirà reglamentàriament el sistema d’accés que es ba-
sarà principalment en criteris de renda familiar.

Les empreses subministradores d’aigua, electricitat i 
gas natural, no podran interrompre ni clausurar dits 
subministraments per raó de manca de pagament dels 
preus, tarifes, cànons o impostos associats, als domici-
lis amb poder adquisitiu reduït i en risc d’exclusió so-
cial que es determinin reglamentàriament.

El cost pressupostari extraordinari del preu social 
correrà a càrrec del sector empresarial.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 2

2. Desplegar l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i superar el Decret 384/2011, de 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol de la 
renda mínima d’inserció, per tal de definir un nou sis-
tema que permeti que totes les persones que no puguin 
tenir accés a ocupabilitat, per motius socials/personals, 
tinguin accés a una renda mínima (ja sigui la RMI i/o 
altres ajuts o prestacions) que permeti una subsistència 
digna, a fi d’evitar situacions de pobresa i exclusió so-
cial.

2. Desplegar l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i superar el Decret 384/2011, de 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol de 
la renda mínima d’inserció, per tal d’implementar la 
Renda Garantida Ciutadana que asseguri els mínims 
d’una vida digna a les persones o famílies que es tro-
ben en situació de pobresa.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. Constitució del fons català d’habitatges per emer-
gències socials

1. Es constitueix el fons català d’habitatges per emer-
gències socials, per a ser destinats a garantir el dret 
a disposar d’un allotjament digne a totes les persones 
que es vegin privats del seu habitatge habitual per raó 
de desnonaments hipotecaris, arrendataris o proce-
diments similars, o que no puguin accedir per prime-
ra vegada a un habitatge per manca d’ingressos sufi-
cients o per trobar-se en situació d’exclusió social.

2. Queden afectes al fons català d’habitatges per emer-
gències socials, a més dels que actualment ja estan 
destinats a emergències socials, habitatges dotacio-
nals i similars, els següents: 

a) Els habitatges situats dins del territori de Catalunya 
que siguin transferits a la SAREB procedents d’enti-
tats nacionalitzades en virtut de l’article 48.1 del Real  
Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se 
establece el régimen jurídico de las sociedades de ges-
tión de activos, i que reuneixin les condicions mínimes 
d’habitabilitat. A efectes de nodrir aquest fons el go-
vern establirà els convenis necessaris amb el govern 
de l’Estat i amb el que calgui directament amb la refe-
rida societat.

b) Els habitatges propietat de les entitats participades 
pel FROB que no estiguin incloses en l’article 48.1 del 
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el 
que se establece el régimen jurídico de las socieda-
des de gestión de activos, i que reuneixin les condici-
ons mínimes d’habitabilitat. A efectes de nodrir aquest 
fons el govern establirà els convenis necessaris amb el 
govern de l’Estat i amb el que calgui directament amb 
el FROB.

c) Els habitatges desocupats que siguin titularitat de 
la Generalitat de Catalunya, de l’Agència Catalana  
de l’Habitatge, de les administracions locals de Cata-
lunya o de les empreses publiques o participades, que 
reuneixin les condicions mínimes d’habitabilitat i no 
estiguin ja adjudicades o en procés d’adjudicació.

d) Els habitatges buits quin dret d’ús s’obtingui com a 
conseqüència de l’aplicació dels mecanismes previstos 
en l’article 42 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre 
del Dret a l’Habitatge per evitar l’incompliment de la 
funció social de la propietat.

3. Tots els actius que passin a integrar el Fons català 
d’habitatges per emergències socials, es destinaran a 
habitatge públic en règim de lloguer, per un termini 
mínim de cinc anys.

4. Els imports de la renta mensual del arrendament no 
podran ser superiors al 30% dels ingressos men suals 
efectius de l’arrendatari. En cas que el destinatari de 
l’habitatge no disposi de ingressos suficients per ga-
rantir el mínim vital, el preu de l’arrendament serà co-
bert a càrrec de les prestacions per al pagament del 
lloguer establertes en l’apartat 3 l’article 72 de la Llei 
18/2007 de 28 de desembre del Dret a l’Habitatge.

5. Els habitatges afectes al fons català d’habitatges per 
emergències socials, seran gestionats per mitjà dels 
corresponents convenis amb els Ajuntaments i amb les 
organitzacions socials sense ànim de lucre especialit-
zades en dotació i administració d’habitatges socials.

6. Les entitats titulars dels habitatges referits al apar-
tat 2 d’aquest articles, tant públiques com privades, 
hauran de dotar-se d’un pla anual d’inversions per do-
tar de les degudes condicions d’habitabilitat aquells 
habitatges que, formant part del seu patrimoni o ha-
vent-los estat transferides, no reuneixin dites condici-
ons, als efectes que es puguin incorporar quan abans 
al fons català d’habitatges per emergències socials.
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4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 9

9. Suspensió de desnonaments d’habitatges de titulari-
tat o gestió pública.

Es suspendran de forma automàtica i indefinida tots els 
procediments de desnonaments d’habitatges públics, o 
gestionats per administracions o empreses públiques  
o per empreses o entitats sense ànim de lucre que rebin 
ajuts públics, tant en règim de lloguer com d’accés di-
ferit a la propietat, que afectin a habitatges que consti-
tueixin el domicili habitual del deutor o dels seus fami-
liars directes, en cas de separació, divorci o trencament 
de parella de fet, en tots els supòsits en que concorrin 
les següents circumstàncies: 

1. Quan el deutor es trobi en una situació d’insolvèn-
cia sobrevinguda que li impossibiliti fer front al paga-
ment del arrendament o de la part del preu ajornat i no 
disposi d’un altre habitatge amb el que pugui satisfer 
el seu dret a disposar d’un habitatge digne.

2. La suspensió s’haurà d’acordar per l’administració 
actuant competent, ja sigui la titular de l’habitatge o 
la que hagi assumit la gestió o concedit els ajuts o sub-
vencions, tan bon punt ho demani el deutor afectat o 
els familiars referits en el paràgraf anterior, havent-hi 
prou amb una declaració responsable de la concur-
rència de les circumstàncies previstes a l’apartat an-
terior.

3. També podran formular dita petició els serveis so-
cials de les administracions competents o les entitats 
socials sense ànim de lucre que prestin assistència a 
les persones afectades.

4. Els titulars dels habitatges objecte de la petició de 
suspensió, disposaran de quinze dies per comprovar  
la certesa de la situació de necessitat i les dades que la 
sustentin. Cas de demostrar-se documentalment que no 
concorren les causes previstes per acordar la suspensió, 
ho comunicaran al interessat i es prosseguirà el proce-
diment administratiu o judicial que correspongui.

5. La suspensió del desnonament o llançament es man-
tindrà en tant es mantinguin les circumstàncies que 
l’han justificat.

6. Mentre es mantingui la situació contemplada en 
aquest article, els habitatges que quedin inclosos en 
l’àmbit de la suspensió es regiran pel previst pels habi-
tatges afectes al fons català d’habitatges per emergèn-
cies socials.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

10. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2013 dotaran suficientment cadascuna de 
les actuacions que es preveuen en la present moció.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12843)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques d’inclusió social i 
d’eradicació de la pobresa (tram. 302-00020/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició abans del punt 1 de la moció

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: [...]»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP Socialista

Al punt 2 de la moció

«Desplegar, de forma immediata, l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya i per tal de recuperar 
el dret subjectiu de la renda i superar les restriccions 
a l’accés i manteniment en el programa del Decret 
384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol de la renda mínima d’inserció, 
per tal de definir un nou sistema que permeti que totes 
les persones que no disposin d’uns ingressos econò-
mics mínims no puguin tenir accés a ocupabilitat, per 
motius socials/personals, tinguin accés a un renda mí-
nima (ja sigui la RMI i/o altres ajuts o prestacions) que 
permeti una subsistència digna, a fi d’evitar situacions 
de pobresa i exclusió social.

A tal efecte, iniciar un procés de diàleg amb els grups 
parlamentaris i agents socials per tal d’aprovar una 
nova proposta de revisió que parteixi de les conclusi-
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ons del grup de treball de l’Acord Estratègic (2010), els 
dictàmens del CTESC i les recomanacions del grup de 
treball sobre la pobresa creat pel Departament de Ben-
estar i Família i s’adeqüi a les necessitats de la lluita 
contra l’exclusió social i la garantia del dret subjec-
tiu, tot abordant de forma especial les unitats familiars 
nombroses, les dificultats derivades de problemes la-
borals i les persones amb situacions de cronificació.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 2 bis

«2 bis. Presentar, a través de la Comissió de Segui-
ment de la Renda Mínima i de la Comissió de Treball 
del Parlament de Catalunya, un informe trimestral en 
el que es detallin les dades sobre els perfils sociofami-
liars dels i les sol·licitants i els perceptors de la renda 
mínima d’inserció, desglossant els motius dels casos 
no admesos; tot plegat, amb desagregació mensual i 
comarcal.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 2 ter

«2 ter. Dur a terme, de forma immediata, el pagament 
dels endarreriments de les sol·licituds aprovades i de 
les pendents de revisió i garantir el dret subjectiu re-
conegut per la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

Modificació de l’apartat c del punt 5 de la moció

«c. Garantir que totes les famílies que estan per sota 
del llindar d’ingressos que estableixi la convocatòria 
d’ajuts hi tindran accés, i atorgar beques que sufra-
guin la totalitat del cost del menjador, en casos d’ex-
trema fragilitat.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP Socialista

Supressió a l’apartat d del punt 5 de la moció

«d. Mantenir o incrementar la partida destinada a les 
beques menjador per tal d’adequar les ajudes a les ne-
cessitats reals.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP Socialista

Modificació d’una part del punt 6 de la moció

«[...] respecte el pressupost liquidat del 2010 i totes 
aquelles [...]»

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP Socialista

De supressió de part del punt 7 de la moció

«7. Reclamar, al govern de l’Estat, la recuperació de 
totes les transferències finalistes destinades al Depar-
tament de Benestar i Família que s’han retallat des de 
l’any 2010, com ara la prestació bàsica de serveis so-
cials, el programa de maltractament infantil, el fons 
d’acollida, integració i reforç educatiu d’immigrants, el 
programa d’intervenció social integral del poble gita-
no, el nivell acordat i el mínim garantir del Sistema de 
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la De-
pendència o els programes de suport a les famílies en 
situacions especials.»

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 12960)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques d’inclusió social i 
d’eradicació de la pobresa (tram. 302-00020/10).

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

Del punt 2

«2. Desplegar l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, la Recomanació europea de 2008 sobre 
inclusió activa i els apartats sobre inclusió activa con-
tinguts en l’Estratègia Europea 2020 per crear un nou 
marc legal sobre la Renda Mínima d’Inserció que per-
meti donar un major èmfasi als eixos de la garantia de 
rendes i l’accés a serveis de qualitat concebent una no-



29 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 68

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 95

va política de rendes mínimes que combinin protecció 
social (welfare) i activació (workfare) i que permeti:

a) Introduir mecanismes precisos i regulars de revalo-
ració de les rendes mínimes,

b) Simplificar els processos de sol·licitud,

c) Millorar la informació als potencials beneficiaris 
incentivant l’existència de finestretes úniques de gestió 
i informació sobre prestacions, i

d) Millorar la connexió entre la renda mínima i l’accés 
a l’ocupació establint mecanismes flexibles que facili-
tin el trànsit i la complementarietat entre prestacions 
mínimes i ocupació perquè a determinades persones 
els surti a compte treballar.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 3

«3. Implementar la resolució del Parlament Europeu 
de 19 de gener de 2012 sobre com evitar el desaprofi-
tament d’aliments mitjançant els canvis a la normativa 
comercial i de consum,  que permeti impulsar estratè-
gies per millorar la cadena alimentària a Catalunya 
abans de 2014, proposat com a Any Europeu contra el 
desaprofitament d’aliments.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 8

«8. Aprovar, durant el primer semestre de 2013, un nou 
Pla d’Inclusió Social amb una estructura adaptada a 
l’Estratègia Europa d’Inclusió, conjuntament amb les 
entitats municipalistes, les diputacions, el Tercer Sec-
tor, els sindicats, les patronals i les principals entitats 
econòmiques de Catalunya que inclogui:

a) La integració de les estratègies autonòmica i locals 
d’inclusió social que serveixin de base per potenciar el 
coneixement mutu de les iniciatives i les mesures dutes a 
terme per les diferents administracions i actors socials.

b) El reforç de les polítiques actives d’ocupació així com 
d’una estratègia pròpia de foment de l’economia social,  
empreses d’inserció, ocupacions d’interès social i els 
llocs de treball relacionats amb els serveis a les persones.

c) Una estratègia específica de reducció de la pobresa 
infantil i de reducció de la pobresa en la població amb 
discapacitat.»

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els efectes de la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea re-
lativa als desnonaments per execució hipo-
tecària
Tram. 302-00021/10

Esmenes presentades
Reg. 12611, 12842, 12844 i 12995 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12611)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els efectes de la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa als 
desnonaments per execució hipotecària (tram. 302-
00021/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Insta el Govern de la Generalitat a implementar la 
sentència del Tribunal de Justícia de la UE de 14 de 
març de 2013, assumpte C-415/11 en l’àmbit de les se-
ves competències, i amb les reformes legislatives que 
s’escaiguin, mitjançant la caracterització per part de 
l’Agència Catalana de Consum de les clàusules abusi-
ves que es poden trobar en contractes de préstec amb 
garantia hipotecària, per tal d’aplicar la normativa 
sancionadora que correspongui a les entitats de crèdit 
i per promoure la suspensió de les execucions hipote-
càries a Catalunya que es puguin veure afectades per 
clàusules abusives i susceptibles de ser anul·lades judi-
cialment.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Insta el Govern a crear, de forma immediata, una 
taula sobre desnonaments, en el marc del Pacte Nacio-
nal per a l’habitatge, en la qual siguin presents les en-
titats del Tercer Sector que treballen en l’àmbit de l’ex-
clusió social residencial, representants de les entitats 
municipalistes, les entitats financeres i els departa-
ments de Territori i Sostenibilitat, de Benestar Social  
i Família, d’Interior i de Justícia per tal de vehicular 
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mesures urgents i concretes per a les persones afecta-
des per llançaments per procediments de desnonament 
i per execucions hipotecàries.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat a del punt 5

«A) Adeqüi la seva normativa hipotecària, i en concret 
la Llei d’Enjudiciament Civil en allò relatiu als motius 
de suspensió de l’execució hipotecària, a la normati-
va europea sobre clàusules abusives, d’acord amb allò 
que preveu la Sentència del Tribunal de Justícia de la 
UE de 14 de març de 2013, assumpte C-415/11 i aprovi 
la mesura de dació en pagament, d’acord amb la dis-
posició aprovada pel Parlament.» 

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat b del punt 5

«B) Aprovi la normativa hipotecària que correspongui 
per tal que es procedeixi a la suspensió dels procedi-
ments judicials de desnonament en funció de la seva 
casuística social i circumstàncies individuals i eco-
nòmiques i es procedeixi a establir un procediment 
de nul·litat o reparació en els casos de desnonaments 
practicats malgrat s’hagi instat procediment de nul·litat 
per clàusules abusives.»

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 12842)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efec-
tes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea relativa als desnonaments per execució hipo-
tecària (tram. 302-00021/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’addició de dos nous punts (després del punt 4)

4 bis: Insta el Govern a que, per mitjà d’un Decret-
llei deixi sense efecte l’article Article 161 de de la llei 
9/2011 de del 29 de desembre, de promoció de l’acti-
vitat econòmica, de forma que es recuperen les deter-
minacions dels apartats 6 i 7 de l’article 42 de la llei 
del dret a l’habitatge18/2007 de 28 de desembre,, per 
tal de recuperar les mesures previstes en el text origi-
nal de la referida llei dirigides a garantir l’ocupació 
efectiva dels habitatges perquè s’acompleixi així la se-
va funció social i en especial les previsions relatives al 
lloguer forçós en municipis amb demanda residencial 
forta i acreditada.

4 ter: Insta el Govern a crear el Fons Social d’Habitat-
ges de Catalunya, a partir de parc privat desocupat, 
en àrees amb demanda residencial forta i acreditada 
principalment els que han quedat en mans de bancs i 
caixes intervingudes. Aquest Fons s’haurà de gestio-
nar concertadament entre la pròpia Generalitat, les 
administracions locals i entitats socials.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12844 i 12995)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els efectes de la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa als 
desnonaments per execució hipotecària (tram. 302-
00021/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou apartat 4 bis al text de la Moció 

«4 bis. Insta el Govern a impulsar, en coordinació amb 
les administracions locals, les actuacions previstes a 
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habi-
tatge, per a evitar la desocupació permanent dels ha-
bitatges, i aprovar la normativa corresponent per tal 
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que un cop posades a disposició dels propietaris totes 
les mesures de foment establertes, en els àmbits decla-
rats com a àmbits de demanda residencial forta i acre-
ditada, declari l’incompliment de la funció social de 
la propietat i acordi el lloguer forçós de l’habitatge en 
els casos que així resulti. A tal efecte, insta el Govern a 
tramitar el corresponent expedient contradictori pre-
vi a l’acord de declaració, assenyalant un termini im-
prorrogable per corregir la situació de desocupació, 
per causa imputable a la propietat, i expropiar tem-
poralment l’usdefruit de l’habitatge, per un període 
no superior a tres anys, per llogar-lo a tercers. Aquest 
procediment d’expropiació temporal s’haurà d’ajustar 
al que estableixen la legislació urbanística i la legisla-
ció d’expropiació forçosa. En la determinació del preu 
just de les expropiacions corresponents s’hauran de 
deduir les despeses assumides per l’administració en 
la gestió i en les eventuals obres de millora executades 
en l’habitatge. Les resolucions que posin fi als procedi-
ments hauran de determinar la manera en què els pro-
pietaris podran recuperar l’ús de l’habitatge un cop 
transcorregut el termini de l’expropiació temporal.»

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els processos de concertació amb 
els agents econòmics, socials i polítics amb re-
lació a la situació de Catalunya i les possibles 
sortides de la crisi
Tram. 302-00022/10

Esmenes presentades
Reg. 12848, 12860, 12962, 12992 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 12848)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Josep Lluís Salva-
dó i Tenesa, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre els processos de con-
certació amb els agents econòmics, socials i polítics 
amb relació a la situació de Catalunya i les possibles 
sortides de la crisi (tram. 302-00022/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt

«1. El Parlament de Catalunya denuncia la política 
d’ofegament fiscal, econòmic i competencial aplicada 
de manera sistemàtica pel govern de l’estat sobre Ca-
talunya que es tradueix amb: 

– Un espoli fiscal asfixiant que, en termes de les darre-
res balances publicades, supera el 8% del PIB de Ca-
talunya, més de 16.000 milions d’euros anuals.

– L’incompliment de compromisos econòmics contrets 
per l’Estat amb la Generalitat, fons de competitivitat, 
disposició addicional tercera de l’Estatut, les desllei-
altats en el finançament de la provisió de serveis a la 
ciutadania o plans d’inversions no executats.

– Impagaments a institucions catalanes derivats del no 
compliment dels objectius de dèficit per part del Go-
vern català.

– Avortament dels nous impostos de la Generalitat

– Augment dels trams estatals de l’IRPF i de l’IVA,  
quan aquest increment, a més, ha hagut d’afrontar-se 
per les administracions catalanes en les seves rela-
cions contractuals.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació dels punts 1, 2, 3, 4 i 5

«2. El Parlament de Catalunya, en el marc de l’ofe-
gament econòmic i financer que viu el país, i davant 
la necessitat d’impulsar polítiques i accions unitàries i 
concertades entre la totalitat d’actors socioeconòmics 
del país insta el Govern de Catalunya a: 

1. Sol·licitar a la Comissió Europea un canvi substan-
cial de la política econòmica europea que faci compa-
tible el control de les finances públiques i la reducció 
del dèficit amb polítiques actives de creació d’ocupa-
ció, d’estímul al creixement econòmic i combatre l’ex-
clusió social.

2. Exigir al govern espanyol la flexibilització de l’ob-
jectiu de dèficit fixat per a Catalunya per al 2013 fins a 
situar-lo, com a mínim, als percentatges de la partici-
pació de l’administració de la Generalitat de Catalu-
nya en la despesa total de l’Estat.

3. Iniciar, en el marc de l’Acord Estratègic, un procés 
de concertació i entesa entre els agents econòmics i 
socials que permeti la definició de les bases d’un nou 
marc de competitivitat de l’economia catalana que faci 
compatible un model de creixement econòmic compe-
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titiu i intel·ligent amb un ús eficient dels recursos ener-
gètics i el medi ambient, i que garanteixi la plena inte-
gració social, laboral i territorial, ens els termes esta-
blerts a l’Estratègia Europea 2020.

4. Establir un contracte programa que plantegi, en el 
marc temporal d’una futura recuperació econòmica, 
la reversió d’aquells ajustos en els pressupostos del 
Govern de Catalunya amb major incidència sobre la 
prestació i la qualitat d’aquells serveis públics més fo-
namentals. Aquestes prioritats seran acordades amb 
la participació dels agents econòmics i socials i re-
flectides amb una modificació de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària de Catalunya.

5. Dotar-se de les estructures necessàries per possibi-
litar la gestió per part del Govern català de tots els 
recursos econòmics que es generen a Catalunya, així 
com impulsar la transformació de l’ICF en el banc pú-
blic de Catalunya que ens doti d’instruments per poder 
fer arribar el finançament que necessita el nostre sec-
tor productiu i disposar d’eines d’impuls al desenvolu-
pament i al finançament de les infraestructures.»

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Josep Lluís Salvadó i Tenesa
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
12860)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els processos de concertació amb els 
agents econòmics, socials i polítics amb relació a la si-
tuació de Catalunya i les possibles sortides de la crisi 
(tram. 302-00022/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Addició nou punt 0 (abans del punt 1)

0) El Govern impulsarà un seguit de reformes de ca-
ràcter estructural que presentarà a la Cimera socioe-
conòmica per ser debatuda i que incloguin com a mí-
nim les següents mesures: 

a) Modificació de la Reforma laboral aprovada el fe-
brer del 2012.

b) Negociar amb el Govern de l’Estat una moratòria so-
bre el compliment dels objectius de dèficit donat el con-

text actual de recessió econòmica i de creixement de 
l’atur, fins que el nivell d’atur no es situï per sota el 15%.

c) Impulsar la renegociació del deute de la Generali-
tat amb entitats financeres... i revisar el contracte dels 
finançaments específics d’infraestructures i equipa-
ments.

d) Modificar la llei catalana 6/2012, del 17 de maig d’es-
tabilitat pressupostària i elaborar una proposició de  
llei per modificar la llei estatal 2/2012, de 27 d’abril 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Addició nou punt 0 bis

0 bis. El Govern presentarà el projecte de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya i del projecte de llei de mesu-
res fiscals financeres i administratives a la Cimera.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 12962)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els processos de concertació amb els 
agents econòmics, socials i polítics amb relació a la si-
tuació de Catalunya i les possibles sortides de la crisi 
(tram. 302-00022/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

Punt 6

Celebrar un Ple extraordinari del Parlament de Ca-
talunya, abans de l’estiu de 2013, sobre la reactivació 
econòmica i la creació d’ocupació i d’empreses.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12992)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els processos de concertació 
amb els agents econòmics, socials i polítics amb rela-
ció a la situació de Catalunya i les possibles sortides 
de la crisi (tram. 302-00022/10).

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

Del punt 1

«1. Buscar els acords transversals que permetin enca-
rar els reptes més urgents dels catalans, i especialment 
aquells que afecten al manteniment del nostre model 
de l’estat de benestar, i al manteniment dels mínims 
vitals de la ciutadania. Articular aquests acords a tra-
vés de les eines més escaients que permetin culminar 
un procés negociador i d’entesa, liderat pel Govern.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Els agents i entitats socials i econòmiques més re-
presentatius del país n’han de formar part.»

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

Del punt 3

«3. Les propostes han de tenir en compte la situació  
financera i pressupostària de la Generalitat.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. La negociació ha de poder establir les bases d’un 
nou marc de competitivitat de l’economia catalana 
que faci compatible un model de creixement econòmic 
competitiu i intel·ligent amb un ús eficient dels recur-
sos energètics i el medi ambient, que garanteixi la ple-
na integració social, laboral i territorial, i el manteni-
ment i consolidació de l’estat del benestar.

Uns acords en la línia dels termes establerts a l’estra-
tègia Europea 2020.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Els acords derivats de la negociació caldrà inse-
rir-los en un nou Acord Estratègic, i hauran de con-
templar els àmbits següents: 

– polítiques actives d’ocupació per a joves, majors de 
55 anys, aturats de llarga durada i persones amb espe-
cials dificultats d’inserció.

– noves vies de finançament empresarial i fórmules al-
ternatives de capitalització.

– un model integrat de formació professional basat en 
la formació dual.

– suport a l’emprenedoria, al treball autònom i a l’eco-
nomia social.

– racionalitzar i simplificar l’administració per facili-
tar l’activitat productiva.

– polítiques de suport a la indústria i als sectors eco-
nòmics.

– impuls a la innovació, a la recerca i al desenvolu-
pament.

– fomentar la internacionalització.

– impulsar i dotar les infraestructures prioritàries com 
a motor del creixement productiu.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un punt 6

«6. L’Acord Estratègic ha d’incorporar el pacte social 
per a la sostenibilitat de les polítiques de benestar i per 
a la lluita contra la pobresa i el risc d’exclusió social.»

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política de foment de l’empre-
nedoria i de suport a la petita i mitjana em-
presa
Tram. 302-00023/10

Esmenes presentades
Reg. 12607, 12610, 12845, 12847 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
12607)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
de foment de l’emprenedoria i de suport a la petita i 
mitjana empresa (tram. 302-00023/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 1

1. Crear, per cada tipus d’activitat, un document on s’es-
tableixi tota la normativa a complir en relació a cada 
activitat econòmica, així com un apartat amb la incor-
poració de totes les normes a complir en l’àmbit muni-
cipal. El document haurà d’estar disponible a la xarxa 
per qualsevol interessat.

1. Unificar en un sol document que estigui disponible a 
la xarxa tota la informació relativa a les diferents nor-
matives que puguin afectar cada activitat econòmica, 
inclosa la normativa laboral, per facilitar el moment 
d’iniciar una activitat empresarial, així com la infor-
mació necessària durant el seu desenvolupament.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 2

2. Un cop efectuades les inspeccions de seguretat de les 
instal·lacions i l’estudi d’impacte ambiental, efectuar  
les inspeccions de les noves activitats econòmiques 
iniciades, que no tinguin afectació en el medi ambient, 
un cop aquestes hagin entrat en funcionament.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 3

3. Fomentar l’activitat emprenedora, l’economia so-
cial i el coneixement de les relacions laborals en els 
centres de formació primari, secundari, professionals 
i universitats.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 4

4. Promoure als mitjans públics la potenciació d’espais 
destinats a divulgar l’activitat emprenedora, l’econo-
mia social i el coneixement de les relacions laborals 
entre els seus telespectadors, oients, internautes o d’al-
tres tipus d’usuaris.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 5

5. Presentar durant els primers tres mesos de cada any 
un anuari en relació a l’activitat emprenedora produï-
da a Catalunya durant tot l’any anterior. Aquest anuari 
haurà de contenir les noves empreses creades i les que 
s’han tancat, els ERO produïts i les seves conclusions, 
el nombre de persones aturades en els diferents sec-
tors de la producció com a conseqüència de l’extinció 
o reducció d’empreses, el número d’autònoms, dimen-
sió de les empreses existents, l’evolució de l’activitat 
creditícia en relació a les empreses, la inversió estran-
gera i d’altres parts de l’Estat rebuda i d’altres dades 
que puguin ser d’interès d’acord amb els criteris que 
estableixi el Departament competent.

6 Esmena núm. 6
D’addició i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

6. Impulsar la posada en marxa de la finestreta única 
de les diferents administracions en relació a l’activitat 
empresarial, la qual serà física i on line, en la que es 
doni resposta a totes les consultes i qüestions en matè-
ria d’emprenedoria en un termini no superior a 24 ho-
res, podent ampliar-se el termini en 72 hores en funció 
del tipus de consulta efectuada.
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Aquestes consultes podran efectuar-se en relació a tots 
els temes normatius i de finançament, així com les di-
ferents oportunitats de negoci en un àmbit territorial 
concret.

Aquestes consultes podran efectuar-se en relació a: 

– Oportunitats de finançament directe i indirecte per a 
emprenedors, autònoms i PIMES.

– Dubtes en relació a persones físiques i jurídiques que 
vulguin encetar una activitat de negoci.

– Donar resposta en aquelles sol·licituds d’activitats de 
negoci que siguin susceptible d’afectar al medi ambi-
ent. Podent ampliar-se el termini fins a tres mesos en 
funció de la complexitat en relació a l’afectació envers 
el medi ambient.»

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12610)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política de foment de l’empre-
nedoria i de suport a la petita i mitjana empresa (tram. 
302-00023/10).

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

Del punt 1

«1. Posar a disposició de la ciutadania una eina que 
en, base a una sèrie de preguntes relacionades amb 
l’activitat que es vol portar a terme, pugui informar 
l’empresari pel canal que ell esculli, dels tràmits ne-
cessaris per realitzar una activitat econòmica, requi-
sits i taxes, amb independència de l’administració res-
ponsable dels mateixos.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Efectuar les inspeccions de les noves activitats eco-
nòmiques iniciades, que no tinguin afectació en el me-
di ambient, un cop aquestes hagin entrat en funciona-
ment.»

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

Del punt 3

«3. Continuar fomentant l’activitat emprenedora en els 
centres de formació primari, secundari, professionals 
i universitats.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Continuar promovent en els mitjans públics la po-
tenciació d’espais destinats a divulgar l’activitat em-
prenedora entre els seus telespectadors, oients, inter-
nautes o d’altres tipus d’usuaris.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Presentar durant els primers tres mesos de ca-
da any un anuari en relació a l’activitat emprenedora 
produïda a Catalunya durant tot l’any anterior el qual 
s’adequarà als estàndards dels informes internacio-
nals sobre aquesta matèria.»

6 Esmena núm. 6
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Continuar la implantació de la finestreta única 
empresarial, la qual serà física i on line, en la que es 
doni resposta a totes les consultes i qüestions en ma-
tèria d’emprenedoria en el termini més breu possible.

Aquestes consultes podran efectuar-se en relació a: 

– Oportunitats de finançament directe i indirecte per a 
emprenedors, autònoms i PIMES

– Dubtes en relació a persones físiques i jurídiques que 
vulguin encetar una activitat de negoci.

– Donar resposta en aquelles sol·licituds d’activitats de 
negoci que siguin susceptible d’afectar al medi am-
bient. Podent ampliar-se el termini fins a tres mesos en 
funció de la complexitat en relació a l’afectació envers 
el medi ambient.
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7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt

«7. Realitzar les actuacions necessàries davant del go-
vern de l’Estat per reclamar una llei de suport a l’em-
prenedoria que reguli, entre d’altes, aspectes com: 
equiparació de drets i deures dels treballadors autò-
noms amb els dels treballadors del Règim General de 
la Seguretat Social; aconseguir que la prestació com-
pensatòria, en el cas de cessament d’activitat dels au-
tònoms, s’apliqui de manera generalitzada i que un 
cop esgotada la prestació es pugui enllaçar amb al-
tres subsidis equiparables als del Règim General; fer 
efectiva la separació del patrimoni personal i del pro-
fessional; regulació dels béns inembargables; bonifi-
cacions fiscals per a les primeres contractacions dels 
autònoms emprenedors; exempcions fiscals al inici de 
l’activitat; simplificació comptable; accés real al fi-
nançament; pagament de l’IVA per criteris de caixa.»

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12845)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política de foment de l’empre-
nedoria i de suport a la petita i mitjana empresa (tram. 
302-00023/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 3 de la moció

«3. Fomentar l’activitat emprenedora en tots els cicles 
educatius i formatius, començant pels cicles inicials, 
primària i secundària, batxillerat, formació professio-
nal i, sobretot, la Universitat. Posar en marxa el curs 
2013-14 un programa educatiu adreçat a transmetre 
una actitud emprenedora, educar per emprendre, tal i 
com estan fent d’altres regions de l’Estat.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou paràgraf al punt 6 de la moció

«[...], podent ampliar-se el termini en 72 hores en fun-
ció del tipus de consulta efectuada.

Aquesta finestreta única haurà de gestionar també tots 
els tràmits necessaris per tal que l’emprenedor pugui 
constituir la seva empresa, i així facilitar-los la posta 
en marxa del seu negoci.

Aquestes consultes podran efectuar-se [...]»

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 12847)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política de foment de 
l’emprenedoria i de suport a la petita i mitjana empre-
sa (tram. 302-00023/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació dels punts 1, 2, 3, 4, 5 i 6

«1. El Parlament de Catalunya acorda que en els tre-
balls sobre la proposició de llei de suport a l’emprene-
doria, el treball autònom i la petita i mitjana inclourà, 
entre d’altres, els següents aspectes: 

a. Publicar els textos consolidats de tota la normativa 
vigent que afectin els diferents sectors d’activitat eco-
nòmica.

b. Regular l’inici d’activitat amb control a posteriori.

c. El foment de les actituds emprenedores incloent de 
forma transversal en els currículums educatius valors 
i actituds com la iniciativa, la creativitat, l’autocon-
fiança, la superació del fracàs i d’altres que fomenten 
les aptituds emprenedores.

d. La creació de serveis de suport a l’emprenedoria en 
totes les universitats públiques.
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e. La promoció en els mitjans de comunicació de l’ac-
tivitat emprenedora.

f. La confecció de publicacions periòdiques d’informa-
ció i avaluació de l’activitat emprenedora, així com la 
seva presentació davant el parlament.

g. El procés d’incorporació dels tràmits de l’adminis-
tració del Govern de Catalunya en la Finestreta Única 
Empresarial de la Generalitat de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a realitzar les actuacions necessàries da-
vant del govern de l’Estat per reclamar una llei de su-
port a l’emprenedoria que com a mínim reguli els se-
güents aspectes: 

a. La separació del patrimoni personal i professional.

b. La regulació dels béns inembargables.

c. Les bonificacions fiscals per a les primeres contrac-
tacions.

d. Millora de la cobertura de les incapacitats laborals 
transitòries.

e. Racionalització i millora de la cobertura per cessa-
ment de l’activitat.

f. La prestació per desocupació.

g. L’equiparació de drets i deures de la protecció del 
RETA i el Règim 
General.

h. La simplificació comptable.

i. Percentatges mínims de l’activitat creditícia bancà-
ria orientats al treball autònom, la micro i la petita 
empresa.»

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el procés de privatització d’Ai-
gües Ter Llobregat
Tram. 302-00025/10

Esmenes presentades
Reg. 12846, 12961 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12846)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el procés de privatització d’Ai-
gües Ter Llobregat (tram. 302-00025/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

Esmena al punt 2, apartat b, de supressió del següent 
text

«[...] de caràcter mixt entre l’administració de la Gene-
ralitat i les administracions locals afectades [...]»

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 12961)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el procés de privatit-
zació d’Aigües Ter Llobregat (tram. 302-00025/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 2 a

[...] i serveis que formen el sistema Aigües Ter Llobre-
gat, en el moment que s’hagin resolt de manera defini-
tiva els recursos contenciosos administratius que s’han 
interposat per les parts en el procediment d’adjudica-
ció. En aquell moment, i valorant les conseqüències 
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econòmiques de l’operació, i la pròpia resolució judi-
cial es decidirà si es manté el sistema de concessió o es 
recupera la titularitat pública de la gestió, prioritzant 
la recuperació de la titularitat pública.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 2 b

[...] Aquesta previsió resta condicionada a allò que 
s’esdevingui de l’apartat anterior.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 2 c

[...] Aquesta previsió resta condicionada a allò que 
s’esdevingui de l’apartat 2 lletra a.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Apartat 2 lletra e

[...] per part de la Generalitat del conjunt del servei 
d’abastament i sanejament d’aigua en alta i en baixa en 
l’àmbit de l’AMB, [...]

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 

DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
de diputats
Tram. 234-00010/10 i 234-00011/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 9, 24.04.2013, DSPC-P 13

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’abril 
de 2013, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades pels diputats Àngels Ponsa i Roca i Xa-
vier Cima i Ruíz relatives a les activitats professionals, 
laborals o empresarials que exerceixen i als càrrecs 
públics que ocupen, d’acord amb l’article 16.1.b del 
Reglament, el Ple del Parlament estableix la situació 
de compatibilitat dels diputats Àngels Ponsa i Roca i 
Xavier Cima i Ruíz.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària
Tram. 406-00001/10

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquer
ra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de 
Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup 
Mixt
Reg. 11824; 11980; 11982; 11986; 12007 

Coneixement: Mesa del Parlament, 24.04.2013

Reg. 11824

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Oriol Amorós i March i el diputat Josep 
Cosconera Carabassa han estat designats membres de 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària.

Així mateix, es proposa a l’I. Sr. Oriol Amorós i 
March com a president de la Comissió.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 11980

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableix el Regla-
ment del Parlament, comunica que el diputat Jaume 
Bosch Mestres ha estat designat membre de la Comis-
sió d’Estudi de la Seguretat Viària.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Reg. 11982

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Regla-

ment del Parlament, comunica que el diputat Carlos 
Carrizosa ha estat designada membre de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Reg 11986

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix el Regla-
ment del Parlament, comunica que el diputat Xavier 
Sabaté i Ibarz ha estat designat membre de la Comis-
sió d’Estudi de la Seguretat Viària.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg 12007

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu de la CUP-
Alter nativa d’Esquerres –Grup Mixt–, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comu-
nica que el diputat Joaquim Arrufat i Ibàñez ha es-
tat designat membre de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu de la CUP-Alternativa d’Esquerres –Grup 
Mixt
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Composició de la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses
Tram. 406-00002/10

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats del Grup Parlamentari Socialista; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alter
nativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Mixt; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya
Reg. 11985; 11825; 11981; 11983; 

12008; 12278; 12285 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 24.04.2013

Reg. 11985

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix el Regla-
ment del Parlament, comunica que els diputats Xavi-
er Sabaté i Ibarz, Ferran Pedret i Santos i Celestino 
Corbacho Chaves han estat designats membres de la 
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses.

Així mateix, proposa al diputat Celestino Corbac-
ho Chaves com a president de la mesa de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 11825

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que la diputada Gemma Calvet i Barot i el diputat 
Oriol Amorós i March han estat designats membres de 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 11981

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica que els diputats Jaume Bosch 
Mestres i David Companyon Costa han estat designats 
membres de la Comissió d’Estudi dels Models de Se-
guretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiava-
lots en Esdeveniments de Masses.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Reg. 11983

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Regla-
ment del Parlament, comunica que els diputats Matías 
Alonso i Carlos Carrizosa han estat designats mem-
bres de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat 
i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Es-
deveniments de Masses.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Reg. 12008

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu de la CUP-Al-
ternativa d’Esquerres –Grup Mixt–, d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que els diputats Joaquim Arrufat i Ibàñez, David 
Fernàndez i Ramos han estat designats membres de la 
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu de la CUP-Alternativa d’Esquerres –Grup 
Mixt

Reg. 12278

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 
Lluís Guinó i Subirós i la diputada Elena Ribera i Ga-
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rijo han estat designats membres de la Comissió d’Es-
tudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 12285

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, comuni-
ca que el diputat Sergio Santamaría Santigosa ha estat 
designat membre de la Comissió d’Estudi dels models 
de seguretat i ordre públic i de l’ús de material antia-
valots en esdeveniments de masses.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Composició de la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hi-
drocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 406-00003/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta
ri de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata
lunya
Reg. 11984; 11987; 12284 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 24.04.2013

Reg. 11984

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica que el diputats Inés 
Arrimadas i Jordi Cañas han estat designats membres 
de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Reg. 11987

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix el Regla-
ment del Parlament, comunica que els diputats Jordi 
Terrades i Santacreu i Xavier Sabaté i Ibarz han estat 
designats membres de la Comissió d’Estudi dels Per-
misos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 12284

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 
que la diputada María José García Cuevas i el diputat 
Pedro Chumillas Zurilla han estat designats membres 
de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no convencionals per mitjà 
de Fracturació Hidràulica.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

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. 407-00002/10

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 12 d’abril de 2013, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comis-
sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanita-
ri i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb els article 40.1 i 
58.2 del Reglament del Parlament i l’acord de la Me-
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sa del Parlament del 5 de març de 2013, pels diputats 
següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Albert Batet i Canadell
Meritxell Borràs i Solé
Elena Ribera i Garijo

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Oriol Amorós i March
Alba Vergés i Bosch

Grup Parlamentari Socialista
Núria Segú Ferré
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Eva García i Rodríguez
Jordi Roca Mas

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Josep Vendrell Gardeñes
Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz
José Manuel Villegas Pérez

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez
David Fernàndez i Ramos

El Grup parlamentari de Convergència i Unió, al qual 
ha correspost la presidència de la Comissió, de confor-
mitat amb l’article 41.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 5 de març de 2013, ha designat 
presidenta la diputada Meritxell Borràs i Solé, la qual 
ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat 
exclusivament per la presidenta, que presideix i orde-
na els treballs de la Comissió. Així mateix, la lletrada 
que ha d’assistir la Comissió ha de fer les funcions de 
secretària, als efectes d’aixecar l’acta de les sessions i 
d’expedir, amb el vistiplau de la presidenta, les certi-
ficacions.

La lletrada de la Comissió La presidenta de la Comissió
Anna Casas i Gregorio Meritxell Borràs i Solé

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Proposta de creació de l’Intergrup del Poble 
Gitano
Tram. 395-00011/10

Sol·licitud
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt

Reg. 11541

Atès que la sol·licitud ha estat presentada pel conjunt 
dels grups parlamentaris, d’acord amb el que disposa 
l’article 62 del Reglament, s’acorda la constitució de 
l’intergrup.

Acord: Mesa del Parlament, 24.04.2013.

A la Mesa del Parlament

Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, 
d’acord amb el que estableix l’article 62.1 del Regla-
ment del Parlament, proposen la creació de l’intergrup 
següent: Intergrup del Poble Gitano

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Mar-
ta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici 
Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC, Josep Enric 
Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA, Jordi Cañas 
Pérez, portaveu del GP de C’s, David Fernàndez i Ra-
mos, portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Composició de l’Intergrup de Població, Des-
envolupament i Salut Reproductiva
Tram. 413-00001/10

Designació de membres
Reg. 11520; 11957; 12009; 12006 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 24.04.2013

Reg. 11520

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 62 
del Reglament del Parlament, comunica que la repre-
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sentant del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa a l’Intergrup 
de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva és 
la diputada Lorena Vicioso Adrià.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Reg. 11957 i 12009

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
62 del Reglament del Parlament, comunica que el re-
presentant del Grup Parlamentari de Ciutadans a l’In-
tergrup de Població, Desenvolupament i Salut Repro-
ductiva és la diputada Carmen de Rivera i Pla.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Reg. 12006

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu de la CUP-Alter-
nativa d’Esquerres –Grup Mixt–, d’acord amb el que 
estableix l’article 62 del Reglament del Parlament, 
comunica que la representant del Grup Mixt a l’In-
tergrup de Població, Desenvolupament i Salut Repro-
ductiva és la diputada Georgina Rieradevall i Tarrés.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu de la CUP-Alternativa d’Esquerres –Grup 
Mixt

Constitució, elecció de la coordinadora i desig
nació d’especialistes

Intergrup de Població, Desenvolupament  
i Salut Reproductiva

El dia 24 d’abril de 2013 s’ha constituït l’Intergrup de 
Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva. De 
conformitat amb l’article 62.3 del Reglament del Par-
lament, és integrat pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Anna Figueras i Ibàñez

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Rosa Amorós i Capdevila

Grup Parlamentari Socialista
Núria Segú i Ferré

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Eva Garcia i Rodríguez

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla

Grup Mixt
Georgina Rieradevall i Tarrés

L’Intergrup, d’acord amb l’article 62.3 del Reglament 
del Parlament, ha elegit coordinadora la diputada An-
na Figueras i Ibàñez.

Així mateix, d’acord amb l’article 62.4 del Reglament 
del Parlament, proposa que participin en els seus tre-
balls com a especialistes l’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears.

La coordinadora de l’Intergrup
Anna Figueras i Ibàñez

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el procés de privatització de diversos cen-
tres d’atenció primària
Tram. 354-00001/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 78.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
els objectius del seu departament
Tram. 354-00014/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
els projectes i el fraccionament de l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 354-00026/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les reformes proposades per l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 354-00029/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les reformes proposades per l’Hospital Clí-
nic de Barcelona
Tram. 354-00030/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la privatització de la sanitat pública
Tram. 354-00031/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’informe «Aproximació a un nou planteja-
ment estratègic per a les empreses públi-
ques i els consorcis de salut de la Genera-
litat»
Tram. 354-00032/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’informe «Aproximació a un nou planteja-
ment estratègic per a les empreses públi-
ques i els consorcis de salut de la Genera-
litat»
Tram. 354-00033/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre la dissolució i liquidació del 
Consorci Casa de les Llengües
Tram. 354-00055/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 4, tin-
guda el 18.04.2013, DSPC-C 80.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el sistema d’identificació dels agents an-
tiavalots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00057/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 4,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 79.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre la situ-
ació jurídica derivada de les interlocutòries 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya sobre la concessió de la gestió del ser-
vei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües Ter 
Llobregat a Acciona
Tram. 354-00065/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 10621).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 19.04.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els motius del manteniment de les san-
cions a les persones que van participar en la 
campanya «No vull pagar»
Tram. 354-00067/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 11959).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
24.04.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Xavier Po-
més, president del Patronat de l’Hospital 
Clínic de Barcelona, davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui les reformes proposa-
des per aquest hospital
Tram. 356-00021/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de compareixença de Josep M. 
Piqué, director general de l’Hospital Clínic 
de Barcelona, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui les reformes proposades 
per aquest hospital
Tram. 356-00022/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de compareixença de Joan Viñas 
Salas, president de l’Institut Català de la Sa-
lut, davant la Comissió de Salut perquè ex-
pliqui les reformes proposades per aquesta 
empresa pública
Tram. 356-00023/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Casanovas i Lax, director gerent de l’Institut 
Català de la Salut, davant la Comissió de Sa-
lut perquè expliqui les reformes proposades 
per aquesta empresa pública
Tram. 356-00024/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 78.
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Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre l’informe 
«Aproximació a un nou plantejament estra-
tègic per a les empreses públiques i els con-
sorcis de salut de la Generalitat»
Tram. 356-00025/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de compareixença de Carlos Mas 
Ivars, president de PricewaterhouseCoopers 
Espanya, davant la Comissió de Salut per-
què expliqui l’informe «Aproximació a un nou 
plantejament estratègic per a les empreses 
públiques i els consorcis de salut de la Ge-
neralitat»
Tram. 356-00027/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3,  
tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de compareixença de la presiden-
ta del Comitè 1er de Desembre davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre les ac-
tivitats de les entitats associades al Comitè 
i els efectes dels retards en els pagaments 
dels serveis prestats per compte de la Ge-
neralitat
Tram. 356-00033/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Vi-
lardell, president del Consell Assessor per a 
la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sa-
nitari, davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre la seva tasca d’assessorament 
al Govern en matèria de salut
Tram. 356-00050/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Ledes-
ma, responsable operatiu del Programa de 
prevenció i atenció a la cronicitat del Depar-
tament de Salut, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui els objectius d’aquest pro-
grama
Tram. 356-00069/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Argimon i Pallàs, conseller delegat de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre l’evolució de progra-
mes i indicadors de la Central de Resultats
Tram. 356-00070/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.
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Sol·licitud de compareixença de Joan B. Ca-
sas Onteniente, president de la Comissió 
Tècnica de la Central de Balanços del Servei 
Català de la Salut, davant la Comissió de Sa-
lut perquè expliqui l’evolució dels indicadors 
de la Central de Balanços
Tram. 356-00082/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de compareixença d’Abelardo 
García de Lorenzo Mateos, president de la 
Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i 
Enteral, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre els objectius d’aquesta entitat 
i els estudis que ha desenvolupat
Tram. 356-00092/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Joventut davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut perquè informi sobre les 
línies d’actuació de la Direcció General de 
Joventut
Tram. 356-00093/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 5320).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 19.04.2013.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre l’accés a la 
targeta sanitària individual de les persones 
no assegurades pel Servei Nacional de Salut
Tram. 356-00095/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana de Tecno-
logia davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè valori els aprenentatges 
tecnològics en el sistema educatiu i les con-
seqüències de possibles reformes legislati-
ves estatals
Tram. 356-00147/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 5, tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 81.

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra del Centre d’Iniciatives per a la Reinser-
ció davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre les tasques 
d’aquest centre amb relació a la inserció so-
ciolaboral dels reclusos i sobre la seva es-
tructura i organització
Tram. 356-00153/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
10121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 19.04.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’Enric Ticó i 
Buxadós, president de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi so-
bre la situació, el programa d’actuació i les 
previsions de futur de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya
Tram. 356-00168/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi 
Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socia-
lista, M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Salvador 
Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jor-
di Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 10739).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 19.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Damià Calvet, director de l’Institut Català del 
Sòl, davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat perquè informi sobre la situació, el 
programa d’actuació i les previsions de futur 
d’aquest institut
Tram. 356-00169/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi 
Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socia-
lista, M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Salvador 
Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jor-
di Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 10740).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 19.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de Leonard 
Carcolé, director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre la situació, el 
programa d’actuació i les previsions de futur 
d’aquesta agència
Tram. 356-00170/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi 
Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socia-
lista, M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Salvador 
Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jor-
di Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 10741).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 19.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Fornt 
i Paradell, director de l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya, davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat perquè informi sobre la 
situació, el programa d’actuació i les previsi-
ons de futur d’aquesta agència
Tram. 356-00171/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi 
Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socia-
lista, M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Salvador 
Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jor-
di Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 10742).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 19.04.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Mi-
randa i Canals, director de l’Institut Carto-
gràfic de Catalunya, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
la situació, el programa d’actuació i les pre-
visions de futur d’aquest institut
Tram. 356-00172/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi 
Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socia-
lista, M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Salvador 
Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jor-
di Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 10743).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 19.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Tost i Borràs, director de l’Agència de Re-
sidus de Catalunya, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
la situació, el programa d’actuació i les pre-
visions de futur d’aquesta agència
Tram. 356-00173/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi 
Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socia-
lista, M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Salvador 
Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jor-
di Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 10744).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 19.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Elisabet 
Abad, directora del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció, davant la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans perquè informi sobre les 
línies d’actuació d’aquest centre
Tram. 356-00174/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 10759).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 19.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de Carles Gil-
bert, alcalde de la Granadella, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè pre-
senti l’estudi «Impacte econòmic de l’energia 
eòlica a escala local a Catalunya»
Tram. 356-00175/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10773).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de Sergi Sola-
dié davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè presenti l’estudi «Impacte eco-
nòmic de l’energia eòlica a escala local a 
Catalunya»
Tram. 356-00176/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10773).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 17.04.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Carles A. 
Gasòliba i Böhm, president de la fundació 
Centre d’Informació i Documentació Inter-
nacionals a Barcelona (Cidob), davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració perquè informi sobre les actuacions 
i els objectius d’aquesta fundació
Tram. 356-00177/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Mireia Canals i Botines, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i Ba-
rot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, del Grup Par-
lamentari Socialista, Juan Milián Querol, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors 
Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt 
(reg. 10894).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 19.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Sa-
garra i Trias, president de l’Associació per a 
les Nacions Unides a Espanya, davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració perquè informi sobre les activitats i 
els objectius d’aquesta associació
Tram. 356-00178/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 10936).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 19.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joan Nogué 
i Font, director de l’Observatori del Paisat-
ge, davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat perquè expliqui les tasques d’aquesta 
entitat
Tram. 356-00181/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 11577).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 19.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de Toni Altaió 
i Morral, portaveu de l’Associació per la De-
fensa i l’Estudi de la Natura, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè ex-
pliqui les tasques de l’Obrador del Tercer 
Sector Ambiental
Tram. 356-00182/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 11578).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 19.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Polítiques Ambientals davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
expliqui les tasques de l’Obrador del Tercer 
Sector Ambiental
Tram. 356-00183/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 11578).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 19.04.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Pedro L. 
Yúfera, degà del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona, davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans perquè presenti la proposta 
de modificació legislativa en matèria de so-
breendeutament i execució hipotecària
Tram. 356-00186/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Salva-
dor Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 11949).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 19.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de Jesús Sán-
chez, diputat de la comissió normativa del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans perquè 
presenti la proposta de modificació legislati-
va en matèria de sobreendeutament i execu-
ció hipotecària
Tram. 356-00187/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-
mentari Socialista, Sergio Santamaría Santigosa, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 11949).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 19.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joan Aregio 
Navarro, exdirector el Servei Català de Tràn-
sit, davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi sobre els motius per a sancionar les 
persones que van participar en la campanya 
«No vull pagar»
Tram. 356-00188/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 11960).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
24.04.2013.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre els mo-
tius del manteniment de les sancions a les 
persones que van participar en la campanya 
«No vull pagar»
Tram. 356-00189/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 11961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
24.04.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’Inte-
rior perquè informi sobre les denúncies pre-
sentades contra membres de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca a Sabadell el 13 i 
el 14 d’abril de 2013
Tram. 356-00191/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 12471).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
24.04.2013.
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el balanç i 
els resultats de l’atenció sanitària del 2012
Tram. 355-00028/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 3 de la Co-
missió de Salut, tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 78.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura sobre 
la dissolució i liquidació del Consorci Casa 
de les Llengües
Tram. 355-00039/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 4, tin-
guda el 18.04.2013, DSPC-C 80.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Paraplègics i Discapacitats Fí-
sics de Lleida davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a informar sobre les ac-
tivitats d’aquesta entitat
Tram. 357-00057/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Compareixença del portaveu de l’Observa-
tori contra l’Homofòbia davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a presentar 
l’informe corresponent al període 2011-2012
Tram. 357-00058/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Compareixença del portaveu del Consell 
Nacional de Lesbianes, Gais, Homes i Dones 
Transsexuals i Bisexuals davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre la situació d’aquest col·lectiu
Tram. 357-00059/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Compareixença del responsable de l’Ob-
servatori de la Igualtat del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar de 
les eines sobre gènere i comunicació elabo-
rades pel Consell
Tram. 357-00060/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Compareixença del secretari d’Ocupació 
i Relacions Laborals davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre la situació de les dones al món laboral 
i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00061/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.
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Compareixença d’una representació de la Se-
cretaria de la Dona i Cohesió Social de Co-
missions Obreres de Catalunya davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a in-
formar sobre la situació de les dones al món 
laboral i sobre les necessitats en polítiques 
actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00062/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Compareixença d’una representació de la 
Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de 
la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a in-
formar sobre la situació de les dones al món 
laboral i sobre les necessitats en polítiques 
actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00063/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Compareixença d’una representació de la 
Secretaria de la Dona i per la Igualtat de 
la Unió Sindical Obrera de Catalunya da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre la situació de les do-
nes al món laboral i sobre les necessitats 
en polítiques actives d’igualtat en empresa 
i ocupació
Tram. 357-00064/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Compareixença d’una representació de 
la Secretaria de la Dona de la Confedera-
ció General del Treball davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre la situació de les dones al món laboral 
i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00065/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Compareixença de la directora de la Funda-
ció Maria Aurèlia Capmany davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones per a informar 
sobre la situació de les dones al món laboral 
i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00066/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Compareixença de la directora de la Funda-
ció Surt davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre la situació de 
les dones al món laboral i sobre les neces-
sitats en polítiques actives d’igualtat en em-
presa i ocupació
Tram. 357-00067/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Dones Emprenedores davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a in-
formar sobre la situació de les dones al món 
laboral i sobre les necessitats en polítiques 
actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00068/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Compareixença d’una representació de la 
Xarxa de Dones Directives i Professionals 
de l’Acció Social davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones per a informar sobre la 
situació de les dones al món laboral i sobre 
les necessitats en polítiques actives d’igual-
tat en empresa i ocupació
Tram. 357-00069/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 3, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 77.

Compareixença del secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre 
la proposta del Pla per al dret a l’habitatge 
2013-2016
Tram. 357-00070/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 5, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 74.

Compareixença d’Antoni Puñet Plensa, de la 
plataforma Salvem la Tossa d’Algerri, davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre la importància de preser-
var l’espai natural de la tossa d’Algerri i so-
bre els processos administratius relacionats 
amb aquesta preservació
Tram. 357-00071/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 5, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 74.

Compareixença de Ramon Fontova Carles, 
de la plataforma Salvem la Tossa d’Algerri, 
davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat per a informar sobre la importància de 
preservar l’espai natural de la tossa d’Algerri 
i sobre els processos administratius relacio-
nats amb aquesta preservació
Tram. 357-00072/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 5, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 74.

Compareixença de Miquel Plensa, alcalde 
d’Algerri (Noguera), davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre 
la importància de preservar l’espai natural 
de la tossa d’Algerri i sobre els processos 
administratius relacionats amb aquesta pre-
servació
Tram. 357-00073/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 5, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 74.
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Compareixença del secretari de Territo-
ri i Mobilitat davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat per a informar sobre les políti-
ques de mobilitat segures i sostenibles
Tram. 357-00074/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 5, tinguda el 17.04.2013, DSPC-C 74.

Compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana de Tecnologia davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què valori els aprenentatges tecnològics en 
el sistema educatiu i les conseqüències de 
possibles reformes legislatives estatals
Tram. 357-00075/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 5, tinguda el 18.04.2013, DSPC-C 81.

Compareixença del director del Servei Ca-
talà de la Salut davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre l’informe «Aproximació 
a un nou plantejament estratègic per a les 
empreses públiques i els consorcis de salut 
de la Generalitat»
Tram. 357-00076/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.

Compareixença de la presidenta del Comitè 
1er de Desembre davant la Comissió de Sa-
lut per a informar sobre les activitats de les 
entitats associades al Comitè i els efectes 
dels retards en els pagaments dels serveis 
prestats per compte de la Generalitat
Tram. 357-00077/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.

Compareixença de Miquel Vilardell, presi-
dent del Consell Assessor per a la Sostenibi-
litat i el Progrés del Sistema Sanitari, davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre la 
seva tasca d’assessorament al Govern en 
matèria de salut
Tram. 357-00078/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.

Compareixença d’Albert Ledesma, respon-
sable operatiu del Programa de prevenció i 
atenció a la cronicitat del Departament de 
Salut, davant la Comissió de Salut per a ex-
plicar els objectius d’aquest programa
Tram. 357-00079/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.
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Compareixença de Josep Maria Argimon 
i Pallàs, conseller delegat de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre l’evolució de programes i indicadors 
de la Central de Resultats
Tram. 357-00080/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.

Compareixença de Joan B. Casas Onteniente, 
president de la Comissió Tècnica de la Cen-
tral de Balanços del Servei Català de la Sa-
lut, davant la Comissió de Salut per a expli-
car l’evolució dels indicadors de la Central de 
Balanços
Tram. 357-00081/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.

Compareixença d’Abelardo García de Loren-
zo Mateos, president de la Societat Espa-
nyola de Nutrició Parenteral i Enteral, davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre els 
objectius d’aquesta entitat i els estudis que 
ha desenvolupat
Tram. 357-00082/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.

Compareixença del director del Servei Ca-
talà de la Salut davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre l’accés a la targeta sa-
nitària individual de les persones no assegu-
rades pel Servei Nacional de Salut
Tram. 357-00083/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 78.

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia amb el president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya per a presentar la me-
mòria del Tribunal corresponent al 2011
Tram. 359-00004/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(reg. 75708/09).
Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 19.04.2013.

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

Informe sobre l’estat dels serveis socials de 
Catalunya
Tram. 334-00013/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 11996 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya celebrada el dia d’avui, el Govern ha tingut co-
neixement de l’Informe sobre l’estat dels serveis so-
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cials de Catalunya, i ha acordat donar-ne compte al 
Parlament, en compliment del que estableix l’article 
50.2.b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials.

I perquè així consti estenc aquest certificat a Barcelo-
na, el 9 d’abril de 2013.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

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

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.20. RECURSOS D’EMPARA CONSTITUCIONAL

Recurs d’empara contra la Resolució de la 
Mesa del Parlament de Catalunya del 20 de 
març de 2012 per la qual es rebutja la inicia-
tiva legislativa popular per la igualtat d’opor-
tunitats en el sistema educatiu català
Tram. 383-00001/10

Reg. 11521 / Provisió del president 

del TC del 16.04.2013

Coneixement

Acord: Mesa del Parlament, 24.04.2013.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, 24.04.2013.
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