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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 172/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció del centre de telecomunicacions de Coll de 
Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00184/10
Adopció p. 9

Resolució 173/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la presentació d’un pla de treball per a reactivar el comerç 
i d’un projecte de llei de comerç que preservi el model co·
mercial català
Tram. 250-00250/10
Adopció p. 9

Resolució 174/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració d’un protocol de mediació en els processos de 
reestructuració o tancament d’empreses
Tram. 250-00354/10
Adopció p. 10

Resolució 175/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’impuls d’un pla de reconversió gradual de l’empresa Ercros
Tram. 250-00204/10
Adopció p. 10

Resolució 176/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la redacció d’un pla d’estudi del present i el futur laborals de 
Flix i la Ribera d’Ebre
Tram. 250-00239/10
Adopció p. 10

Resolució 183/X del Parlament de Catalunya, de 
creació de la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Des·
ocupació
Tram. 252-00011/10
Adopció p. 11

Resolució 184/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova el Compte general de la Generalitat correspo·
nent al 2010
Tram. 257-00001/10
Adopció p. 12

1.15. MOCIONS

Moció 25/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
formació professional
Tram. 302-00042/10
Aprovació p. 12

Moció 26/X del Parlament de Catalunya, sobre l’im·
puls d’un contracte programa que garanteixi l’estat del ben·

estar i la recuperació del nivell dels serveis bàsics fonamen·
tals
Tram. 302-00043/10
Aprovació p. 13

Moció 27/X del Parlament de Catalunya, sobre els 
jutges substituts i els magistrats suplents del Tribunal Supe·
rior de Justícia de Catalunya
Tram. 302-00046/10
Aprovació p. 14

Moció 28/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques de prevenció i extinció d’incendis
Tram. 302-00045/10
Aprovació p. 15

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política cultural
Tram. 300-00049/10
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre la modificació de l’im·
post de successions i donacions i la política fiscal i pressu·
postària
Tram. 300-00050/10
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial i 
el model productiu
Tram. 300-00051/10
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre les perspectives del 
sector turístic
Tram. 300-00052/10
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre l’aconfessionalitat 
dels actes i els serveis públics
Tram. 300-00053/10
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de 
l’aprovació de la disposició addicional segona de la Llei de l’Es·
tat de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer 
d’habitatges
Tram. 300-00054/10
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre el model dels col·legis 
professionals
Tram. 300-00055/10
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre els resultats de les 
balances fiscals
Tram. 300-00056/10
Substanciació p. 17

Dos fascicles Fascicle primer

Ldv1
Correcció d'errades de publicació
La 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), a la pàg. 27, ha estat modificada en el BOPC 119, pàg. 44.
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de pro·
tecció a les famílies
Tram. 300-00057/10
Substanciació p. 17

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Memòria i Compte de la Sindicatura de Comptes 
corresponent al 2012
Tram. 256-00012/10
Coneixement de l’Informe p. 17

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 Con·
sell pel qual es facilita la llibertat de circulació dels ciutadans 
i de les empreses, simplificant l’acceptació de determinats 
documents públics a la Unió Europea, i pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 1024/2012
Tram. 295-00047/10
Coneixement de la proposta p. 17

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual es concedeix un ajut macrofinancer al Regne Hai·
ximita de Jordània
Tram. 295-00053/10
Coneixement de la proposta p. 17

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con·
sell de modificació del Reglament (UE) 528/2012, relatiu a la 
comercialització i l’ús dels biocides, amb relació a determi·
nades condicions d’accés al mercat
Tram. 295-00054/10
Coneixement de la proposta p. 17

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Con·
sell sobre la comparabilitat de les comissions connexes als 
comptes de pagament, el trasllat de comptes de pagament i 
l’accés a comptes de pagament bàsics
Tram. 295-00055/10
Coneixement de la proposta p. 18

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la 
Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell 
de modificació del Reglament (CE) 1083/2006 del Consell pel 
que fa a determinades disposicions de gestió financera per 
a determinats estats membres que pateixen, o corren el risc 
de patir, greus dificultats en llur estabilitat financera, i a les 
normes d’alliberament de compromisos per a determinats 
estats membres
Tram. 295-00056/10
Coneixement de la proposta p. 18

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

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre les mesures per a millorar la situació de la justícia i els 
centres penitenciaris
Tram. 302-00044/10
Rebuig p. 18

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre la política d’immigració
Tram. 302-00047/10
Rebuig p. 18

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote·
caris i la substitució del Registre de serveis públics de con·
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10
Debat de totalitat p. 19
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini per a proposar compareixences p. 19

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’horaris comercials i determina·
des activitats de promoció
Tram. 202-00026/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 19
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 21

Proposició de llei de consultes populars no referen·
dàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 22

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2007, 
del 28 de desembre, del dret a l’habitatge
Tram. 202-00031/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 22
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 22

Proposició de llei per a la igualtat efectiva entre do·
nes i homes
Tram. 202-00032/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 23

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i les associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00033/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 23

Proposició de llei de garantia del caràcter acon·
fessional dels actes institucionals de la Generalitat de Ca·
talunya
Tram. 202-00034/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 23

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la llibertat dels presos 
polítics sahrauís al Marroc i el garantiment dels drets fona·
mentals del poble sahrauí
Tram. 250-00362/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
circulació dels trens i la seguretat dels usuaris de la línia 1 de 
rodalia al seu pas pel Maresme
Tram. 250-00364/10
Esmenes presentades p. 24
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Proposta de resolució sobre la prohibició de vendre 
armes a països on hi hagi infants soldat
Tram. 250-00365/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre el control dels purins i 
la contaminació per nitrats
Tram. 250-00367/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la declaració de nul·
litat de ple dret del judici al president Lluís Companys i dels 
altres procediments que van comportar la condemna a mort 
de milers de ciutadans
Tram. 250-00369/10
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu·
tes amb les entitats esportives i el garantiment del model 
esportiu català
Tram. 250-00371/10
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos adquirits amb els veïns del barri de la Trinitat 
Nova, de Barcelona, que tenen els habitatges afectats per 
aluminosi
Tram. 250-00372/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre el garantiment del 
principi fundacional de Televisió de Catalunya i Catalunya 
Ràdio de model de servei públic arrelat al territori
Tram. 250-00375/10
Esmenes presentades p. 27

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
Esmenes presentades p. 27

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
Esmenes presentades p. 27

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
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla estra·
tègic de polítiques de dones 2012·2015
Tram. 250-00388/10
Esmenes presentades p. 28

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
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre l’Escola els Vinyals, de 
Lliçà de Vall
Tram. 250-00516/10
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre l’aprovació en la con·
vocatòria dels plans de millora del 2013 dels expedients de·
negats per manca de pressupost en la campanya del 2012
Tram. 250-00517/10
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la difuminació dels 
rostres dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra en les 
imatges dels mitjans de comunicació
Tram. 250-00518/10
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre l’uniforme dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00519/10
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre el tancament de l’abo·
cador de coll Cardús, a Vacarisses
Tram. 250-00520/10
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre el millorament de l’es·
tació del servei de rodalia de Premià de Mar
Tram. 250-00521/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre l’elaboració anual d’un 
informe de la balança fiscal entre Catalunya i l’Administració 
General de l’Estat en col·laboració amb el Ministeri d’Econo·
mia i Hisenda
Tram. 250-00522/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la convocatòria del 
Consell Rector del Paratge Natural d’Interès Nacional Pi·
nya de Rosa, a Blanes, i la redacció del pla d’usos d’aquest 
paratge
Tram. 250-00523/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre les llars d’infants El 
Petit Montgrí, de Torroella de Montgrí, i Mar i Cel, de l’Estartit
Tram. 250-00524/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa 
de calls
Tram. 250-00525/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la campanya de pre·
venció d’incendis del 2013
Tram. 250-00526/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre les mesures per a re·
activar l’economia i crear ocupació
Tram. 250-00527/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor·
me relatiu a la utilització del sistema cos a cos i de canons 
d’aigua en la gestió de l’ordre públic
Tram. 250-00528/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor·
me relatiu a la utilització de vehicles dels Mossos d’Esqua·
dra pels comandaments d’aquest cos
Tram. 250-00529/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
banderes independentistes a l’uniforme per part dels Mos·
sos d’Esquadra
Tram. 250-00530/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució de rebuig de la repressió 
dels moviments feministes a Tunísia
Tram. 250-00531/10
Presentació p. 41
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 41

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 270-00006/10
Presentació p. 42

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre la formació professional
Tram. 302-00042/10
Esmenes presentades p. 43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre l’impuls d’un contracte programa que garanteixi l’estat 
del benestar i la recuperació del nivell dels serveis bàsics 
fonamentals
Tram. 302-00043/10
Esmenes presentades p. 48

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre les mesures per a millorar la situació de la justícia i els cen·
tres penitenciaris
Tram. 302-00044/10
Esmenes presentades p. 50

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre les polítiques de prevenció i extinció d’incendis
Tram. 302-00045/10
Esmenes presentades p. 53

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre la situació de col·lapse provocada per la supressió de 
places de jutges substituts
Tram. 302-00046/10
Esmenes presentades p. 57

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre la política d’immigració
Tram. 302-00047/10
Esmenes presentades p. 58

4. INFORMACIÓ

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/10
Designació de membres p. 61

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco·
nomia i Coneixement sobre l’impacte econòmic en la treso·
reria de la Generalitat de la suspensió de la concessió de la 
gestió del servei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües Ter 
Llobregat a Acciona
Tram. 354-00066/10
Sol·licitud i tramitació p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco·
nomia i Coneixement sobre la liquidació del pressupost de la 
Generalitat del 2012
Tram. 354-00072/10
Sol·licitud i tramitació p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco·
nomia i Coneixement sobre el resultat de l’estudi de les ba·
lances fiscals del 2010
Tram. 354-00077/10
Sol·licitud i tramitació p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta·
ció i Medi Natural sobre els plans amb relació a l’Institut de 
Recerca Tecnològica Agroalimentària
Tram. 354-00078/10
Sol·licitud i tramitació p. 61

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la directora gene·
ral de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura i 
Llengua perquè informi sobre les línies de treball d’aquesta 
direcció general i del Consorci per a la Normalització Lin·
güística
Tram. 356-00192/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença del director del Me·
morial Democràtic davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la situació actual d’aquesta entitat
Tram. 356-00201/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença del director del Me·
morial Democràtic davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la situació i les actuacions d’aquesta 
entitat
Tram. 356-00203/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana Projecte per a un Governament De·
mocràtic Mundial davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre la campanya 
«Per l’establiment d’una Assemblea Parlamentària de les 
Nacions Unides»
Tram. 356-00204/10
Sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
expliqui els criteris per a atorgar subvencions a les federaci·
ons i l’endeutament amb les entitats esportives
Tram. 356-00216/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Go·
vern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals per·
què expliqui el lliurament d’un diploma a un exmembre de la 
División Azul dins els actes de celebració del cent seixanta·
novè aniversari de la Guàrdia Civil
Tram. 356-00225/10
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel 
Aguilar, fiscal interlocutor en delictes d’odi i discriminació 
de la Fiscalia Superior de Catalunya, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la tasca 
de la Fiscalia contra l’homofòbia i els delictes vinculats a 
l’orientació sexual
Tram. 356-00230/10
Sol·licitud p. 63
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Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern a França davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats i els 
objectius de la delegació
Tram. 356-00231/10
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern 
al Regne Unit davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu·
ropea i Cooperació perquè informi sobre les activitats i els 
objectius de la delegació
Tram. 356-00232/10
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern a Alemanya davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activi·
tats i els objectius de la delegació
Tram. 356-00233/10
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença del delegat del Go·
vern als Estats Units d’Amèrica davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre 
les activitats i els objectius de la delegació
Tram. 356-00234/10
Sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern 
per a la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activi·
tats i els objectius de la delegació
Tram. 356-00235/10
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença de Juan Carlos Sán·
chez Jiménez, representant de l’Agrupació dels Cossos de 
l’Administració d’Institucions Penitenciàries, davant la Co·
missió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la 
situació dels centres penitenciaris
Tram. 356-00237/10
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença de Francesc López 
Sánchez, representant de l’Agrupació dels Cossos de l’Ad·
ministració d’Institucions Penitenciàries, davant la Comissió 
de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació 
dels centres penitenciaris
Tram. 356-00238/10
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Agents Rurals de Comissions Obreres da·
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta·
ció i Medi Natural perquè exposi la seva valoració de la cam·
panya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00240/10
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Secció d’Agents Rurals de la Unió General de Treba·
lladors davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè exposi la seva valoració 
de la campanya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00241/10
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Bombers de Comissions Obreres davant 
la Comissió d’Interior perquè exposi la seva valoració de la 
campanya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00242/10
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la secció de bombers de la Coordinadora Obrera Sindical 

davant la Comissió d’Interior perquè exposi la seva valoració 
de la campanya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00243/10
Sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Secció de Bombers de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Interior perquè exposi la seva valoració 
de la campanya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00244/10
Sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre 
l’agenda política de la Xarxa
Tram. 356-00245/10
Sol·licitud p. 65

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

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el des·
envolupament del Pla per a la reducció del fracàs escolar a 
Catalunya
Tram. 355-00024/10
Substanciació p. 65

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci·
onals amb el conseller d’Interior sobre els casos d’espionat·
ge polític
Tram. 355-00029/10
Substanciació p. 65

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen·
gua amb el conseller de Cultura sobre les línies de treball en 
matèria de política lingüística
Tram. 355-00044/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 65

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

Compareixença del director general de Serveis Pe·
nitenciaris davant la Comissió d’Afers Institucionals per a in·
formar sobre els casos d’espionatge polític i la investigació 
de membres del Govern
Tram. 357-00046/10
Substanciació p. 66

Compareixença de Ramon Bagó Agulló, expresi·
dent del Consorci de Salut i Social de Catalunya i de la Cor·
poració Salut del Maresme i la Selva i president del Grup 
Serhs, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari 
i les Empreses
Tram. 357-00086/10
Substanciació p. 66

Compareixença de Francesc José María Sánchez, 
ex·secretari general del Consorci de Salut i Social de Cata·
lunya i d’Innova, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Pú·
blic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00111/10
Substanciació p. 66

Compareixença de Núria Paniello Cuartero, expre·
sidenta del Consorci Sanitari de Terrassa, davant la Comis·
sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re·
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00114/10
Substanciació p. 66
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Compareixença de Jaume Raventós Monjo, ex·di·
rector general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00116/10
Substanciació p. 66

Compareixença d’una representació de l’Assem·
blea d’Aturats davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a explicar les seves reivindicacions i propostes amb relació 
a la desocupació
Tram. 357-00244/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 66

Compareixença de representants del Pacte per la 
indústria davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 
presentar aquesta iniciativa
Tram. 357-00245/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

Compareixença de representants de l’Associació 
Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones a 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per  
a informar sobre la situació de les relacions col·lectives de 
treball i de la direcció de persones a les empreses i les admi·
nistracions públiques
Tram. 357-00246/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

Compareixença del director general de Telecomu·
nicacions i del secretari general del Departament d’Empresa 
i Ocupació davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 
informar sobre els diàlegs competitius, les adjudicacions i 
l’impacte del nou model de les tecnologies de la informació 
i la comunicació
Tram. 357-00247/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

Compareixença del director general d’Economia 
Social i Cooperativa i Treball Autònom davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre l’estat d’execu·
ció del Pla de cooperativisme de Catalunya i les actuacions 
futures
Tram. 357-00248/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

Compareixença del director general de Comerç da·
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
l’establiment d’un centre comercial de fabricants en terrenys 
de l’Incasòl
Tram. 357-00249/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

Compareixença de Manel Pretel, representant de 
l’Institut Català del Suro, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a explicar les conclusions de l’informe «Ava·
luació econòmica de les externalitats positives dels boscos 
surers catalans»
Tram. 357-00250/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

Compareixença de Guillem Genover, representant 
de Retecork, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a explicar les conclusions de l’informe «Avaluació econò·
mica de les externalitats positives dels boscos surers ca·
talans»
Tram. 357-00251/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 68

Compareixença de la directora general de Política 
Lingüística davant la Comissió de Cultura i Llengua per a in·
formar sobre les línies de treball d’aquesta direcció general i 
del Consorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 357-00252/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 68

Compareixença del director del Memorial Demo·
cràtic davant la Comissió d’Afers Institucionals per a infor·
mar sobre la situació actual d’aquesta entitat
Tram. 357-00253/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 68

Compareixença del director del Memorial Demo·
cràtic davant la Comissió d’Afers Institucionals per a infor·
mar sobre la situació i les actuacions d’aquesta entitat
Tram. 357-00254/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 68

Compareixença del secretari general de l’Esport 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a explicar els 
criteris per a atorgar subvencions a les federacions i l’endeu·
tament amb les entitats esportives
Tram. 357-00255/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 68

Compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or·
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni·
ments de Masses
Tram. 357-00256/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 68

Compareixença d’una representació del Sindicat 
Autònom de Policia de la Unió General de Treballadors da·
vant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses
Tram. 357-00257/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 68

Compareixença d’una representació del Sindicat 
de Mossos d’Esquadra de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00258/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 69

Compareixença d’una representació del Col·lectiu 
Autònom de Treballadors dels Mossos d’Esquadra davant 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Pú·
blic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses
Tram. 357-00259/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 69

Compareixença d’una representació del Sindicat 
de Policies de Catalunya davant la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material An·
tiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00260/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 69

Compareixença d’una representació del Sindicat 
de Comandaments de Mossos d’Esquadra davant la Comis·
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00261/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 69

Compareixença d’una representació de la Unió Sin·
dical de la Policia Autonòmica de Catalunya davant la Co·
missió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de 
l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00262/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 69

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
Substanciació p. 69

Sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
amb el president del Consell de Govern de la Corporació 
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Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el model de cober·
tura territorial dels mitjans de la Corporació i el compliment 
dels objectius de col·laboració en la cohesió territorial
Tram. 359-00006/10
Substanciació p. 70

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta 
per a l’elaboració d’una proposició de llei
Tram. 202-00038/10
Sol·licitud p. 70

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre la representació de les persones joves a la televisió
Tram. 337-00012/10
Presentació p. 70

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constituci-
onal

Procediment relatiu a la impugnació de disposici·
ons autonòmiques 1389/2013, interposada pel Govern de 
l’Estat contra la Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a de·
cidir del poble de Catalunya
Tram. 385-00001/10
Al·legacions que formula el Parlament p. 71

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període 
pressupostari del 2013
Tram. 231-00001/10
Adopció p. 91
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 172/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció del centre de te-
lecomunicacions de Coll de Bucs, de Cam-
prodon
Tram. 250-00184/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 6, 29.05.2013, DSPC-C 111

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 29 de maig de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció de la tor-
re de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon 
(tram. 250-00184/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
9837) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9983).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una 
previsió, d’acord amb les disponibilitats pressupostàri-
es, per a emprendre les obres de construcció del centre 
de telecomunicacions de Coll de Bucs a Camprodon 
(Ripollès) per a donar cobertura immediata de televi-
sió digital terrestre, telefonia mòbil i banda ampla als 
veïns de Beget, Rocabruna i Font-rubí, i comunicar-la 
als ajuntaments afectats.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2013

La secretària en funcions  El president
de la Comissió de la Comissió
Alícia Romero Llano Rafael Luna Vivas

Resolució 173/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la presentació d’un pla de treball 
per a reactivar el comerç i d’un projecte de 
llei de comerç que preservi el model comer-
cial català
Tram. 250-00250/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 6, 29.05.2013, DSPC-C 111

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 29 de maig de 2013, ha debatut el text de la 
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 model comercial català  
(tram. 250-00250/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 13684) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 13795).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar, en el termini de dos mesos, un pla de tre-
ball que exposi les línies, les actuacions i els recursos 
del Govern per a afavorir el manteniment i la reactiva-
ció de l’activitat comercial de Catalunya, i fer-ho amb 
el màxim diàleg amb el sector comercial.

b) Presentar, durant l’any 2013, amb el màxim consens 
possible entre les associacions comercials i el món lo-
cal, un projecte de llei regulador de l’activitat de co-
merç, serveis i fires que preservi el model comercial 
català i en prevegi l’evolució amb criteris de qualitat, 
transparència, lleial competència i equilibri entre for-
mats. La nova llei, que ha d’establir un marc normatiu 
unificat i adaptat a la realitat del sector, ha d’incor-
porar la regulació de l’activitat comercial, les modali-
tats de venda, les activitats de promoció de vendes, les 
pràctiques prohibides, l’ordenació dels equipaments 
comercials, els horaris comercials i les activitats firals.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2013

El secretari  El president
de la Comissió de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas
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Resolució 174/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un protocol de me-
diació en els processos de reestructuració o 
tancament d’empreses
Tram. 250-00354/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 6, 29.05.2013, DSPC-C 111

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 29 de maig de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol 
de mediació en els procediments de reestructuració o 
tancament d’empreses (tram. 250-00354/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari de Ciutadans i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 16051) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 16058).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
un protocol àgil d’intervenció preferent per a la me-
diació en els processos anunciats de reestructuració o 
tancament d’empreses que permeti identificar i oferir 
alternatives, mesures i solucions que facilitin la via-
bilitat total o parcial de les activitats d’aquestes em-
preses i que garanteixin el manteniment del major 
nombre possible de llocs de treball. Aquest protocol 
ha d’afavorir la participació dels treballadors afectats i 
d’experts del sector.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2013

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

Resolució 175/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’impuls d’un pla de reconversió 
gradual de l’empresa Ercros
Tram. 250-00204/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 6, 29.05.2013, DSPC-C 111

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 29 de maig de 2013, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’impuls d’un pla de reconver-
sió gradual de l’empresa Ercros (tram. 250-00204/10), 

presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 9981).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Instar l’empresa Ercros, treballant de manera con-
junta amb l’Ajuntament de Flix (Ribera d’Ebre), a fa-
cilitar la implantació a les instal·lacions de l’empresa 
de nous processos industrials que permetin la conti-
nuïtat de l’activitat industrial i la reconversió gradual 
de l’activitat del polígon, minimitzant l’impacte am-
biental i mantenint el major nombre possible de llocs 
de treball.

b) Comprometre’s a donar suport pressupostari al fi-
nançament de les mesures que pugui plantejar el Pla 
estratègic empresarial i per a l’ocupació de les Ter-
res de l’Ebre que està elaborant la Universitat Rovira  
i Virgili per encàrrec del Departament d’Empresa i 
Ocupació.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2013

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

Resolució 176/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la redacció d’un pla d’estudi del 
present i el futur laborals de Flix i la Ribera 
d’Ebre
Tram. 250-00239/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 6, 29.05.2013, DSPC-C 111

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 29 de maig de 2013, ha debatut el text de la 
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), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 13683) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
13819).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
amb urgència les accions necessàries per a redactar un 
pla que estudiï i avaluï el present i el futur laborals de 
Flix i la Ribera d’Ebre, en col·laboració amb totes les 
administracions afectades.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2013

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

Resolució 183/X del Parlament de Catalu-
nya, de creació de la Comissió de Polítiques 
de Lluita contra la Desocupació
Tram. 252-00011/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 12, 05.06.2013, DSPC-P 19

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de juny 
de 2013, un cop considerada la Proposta de creació 
d’una comissió específica de seguiment per a la lluita 
contra l’atur (tram. 252-00011/10), d’acord amb l’arti-
cle 54 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió de Políti-
ques de Lluita contra la Desocupació (CPLD), amb la 
composició, l’objecte i el termini següents:

Normes d’organització i funcionament

Composició

La comissió ha d’ésser integrada per un membre de ca-
da grup parlamentari. Es regula d’acord amb el que el 
Reglament del Parlament estableix per a aquest tipus 
d’òrgans.

Hi poden assistir tècnics, especialistes i membres 
d’entitats.

Objecte

Les mesures que puguin impulsar l’ocupació, entre les 
quals hi pot haver les següents:

a) Una nova política industrial: Catalunya necessi-
ta dissenyar una nova política industrial, transversal, 
basada en la internacionalització, la recerca i la inno-
vació. La competitivitat ha d’ésser el motor de la in-
dústria. Per això, caldrà superar els obstacles en la for-
mació del capital humà i dels mitjans tècnics, per a 
situar la indústria catalana a Europa i el món.

b) Una nova política de formació dels treballadors: 
S’ha d’aprofundir en el nou model de formació profes-
sional dual, que ha d’integrar l’adquisició de coneixe-
ment i la pràctica en empreses per a facilitar la inser-
ció dels estudiants en un mercat de treball cada vegada 
més exigent i competitiu.

c) Millorar l’accés al finançament dels autònoms i 
de les petites i mitjanes empreses: En un moment de 
greus dificultats per a l’accés al crèdit bancari, cal ex-
plorar fórmules de finançament basades en noves mo-
dalitats creditícies, el capital risc, l’accés al mercat al-
ternatiu borsari o les societats de garantia recíproca, 
els àngels inversors (business angels), el micromece-
natge (crowdfunding), etc. Tampoc no s’ha d’oblidar 
la introducció de canvis en el marc fiscal sempre que 
l’escenari pressupostari ho permeti.

d) Foment i suport de l’activitat emprenedora: Catalu-
nya ha de recuperar la capacitat emprenedora que ha 
guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. Els 
emprenedors necessiten que les administracions re-
moguin els obstacles burocràtics per a la implantació 
de noves empreses, que els en facilitin el desenvolupa-
ment amb mesures de suport (desgravacions fiscals) i 
que creïn un estatut jurídic de suport a l’emprenedor.

e) La reforma del servei públic d’ocupació: S’ha de 
materialitzar definitivament la reforma del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a transformar-lo en un 
autèntic servei d’intermediació entre els operadors del 
mercat laboral.

Termini dels treballs

La Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocu-
pació té la vigència corresponent a la de la desena le-
gislatura.

La Comissió pot redactar un informe final que, si es-
cau, ha d’ésser aprovat d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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Resolució 184/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova el Compte general 
de la Generalitat corresponent al 2010
Tram. 257-00001/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 12, 05.06.2013, DSPC-P 19

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 de juny 
de 2013, ha debatut el Dictamen de la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes relatiu a l’Informe sobre el 
Compte general de la Generalitat de Catalunya corres-
ponent al 2010 (tram. 257-00001/10).

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb el que 
estableix l’article 163.5 del Reglament, ha adoptat la 
següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova:

a) El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2010.

b) L’Informe 1/2013 de la Sindicatura de Comptes, so-
bre el Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2010.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Infor-
me 1/2013 de la Sindicatura de Comptes, insta el Go-
vern a seguir les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes re-
comanacions, de les accions empreses i dels resultats 
obtinguts.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

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

1.15. MOCIONS

Moció 25/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la formació professional
Tram. 302-00042/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 12, 06.06.2013, DSPC-P 20

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 de 
juny de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la formació professional (tram. 
302-00042/10), presentada pel diputat Marc Vidal 
i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 19421), pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 19494), pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 19521), pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 19538) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 19539).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir un sistema de formació professional que sigui ac-
cessible a totes les persones (joves estudiants, adults 
ocupats i desocupats) com a recurs per a millorar llur 
qualificació professional i ocupabilitat i que serveixi 
per a la inserció i la promoció professionals, amb les 
mesures següents:

a) Mesures d’ordenació del sistema:

1a. Elaborar en el marc del Consell Català de la For-
mació Professional un protocol de coordinació de les 
accions formatives desenvolupades pels departaments 
d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació per a promou-
re la integració funcional de la formació professional 
(formació inicial i formació per a l’ocupació), d’acord 
amb el que estableix el III Pla general de formació 
professional a Catalunya (2013-2016).

2a. Potenciar l’oferta de formació contínua i formació 
ocupacional en la xarxa de centres de formació pro-
fessional inicial, especialment en els de titularitat pú-
blica, com a millor garantia per a tenir una oferta in-
tegrada de formació professional en tots els territoris 
i sectors.

3a. Crear i estendre una xarxa majoritàriament públi-
ca de centres integrats de formació professional que 
tinguin una oferta integrada des de la visió territorial i 
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dels sectors productius a partir dels centres existents, 
d’acord amb els eixos estratègics del III Pla general de 
formació professional a Catalunya.

4a. Crear durant el curs 2013-2014 un sistema coor-
dinat d’informació i orientació per a orientar sobre el 
millor itinerari formatiu, que integri totes les dades 
globals i territorials d’oferta formativa i les de l’Obser-
vatori del Treball i que estigui a disposició dels centres 
educatius, d’acord amb els eixos estratègics del III Pla 
general de formació professional a Catalunya.

5a. Millorar la informació sobre la formació profes-
sional en el món de l’empresa, per tal que aquesta co-
negui en profunditat aquests estudis i tot el que poden 
aportar-li en matèria de recursos humans

6a. D’acord amb el que preveu l’eix 3 del III Pla gene-
ral de formació professional a Catalunya, proposat pel 
Consell Català de Formació Professional, regular un 
mecanisme de reconeixement i acreditació de compe-
tències professionals per a garantir i millorar l’accés 
dels treballadors al reconeixement i l’acreditació de 
les competències professionals adquirides en l’àmbit 
laboral, i promoure’n l’equivalència amb títols i certifi-
cats de professionalitat.

7a. Incentivar la creació i l’extensió dels consells d’àm-
bit territorial de la formació professional vinculats al 
Consell Català de Formació Professional, amb la par-
ticipació de les administracions locals, els centres edu-
catius, les empreses i els sindicats com a interlocutors 
en la planificació i l’avaluació dels sistema.

b) Mesures de planificació de l’oferta:

1a. Incrementar l’oferta pública de la formació profes-
sional inicial per al curs 2013-14 per a assegurar que 
totes les persones que demanin d’estudiar formació 
professional puguin fer-ho.

2a. Utilitzar la informació i la prospecció del mercat 
de treball de l’Observatori d’Empresa i Ocupació i les 
dades d’inserció laboral dels graduats de formació pro-
fessional inicial que té el Departament d’Ensenyament 
per a elaborar els criteris de programació recollits en 
un informe de situació com a base de la planificació de 
l’oferta formativa de tot el sistema de formació i quali-
ficació professionals per al curs 2014-15. L’informe ha 
de contenir un mapa de necessitats formatives relacio-
nades amb les perspectives d’ocupació. Hi han de par-
ticipar els agents econòmics i socials que fan part del 
Consell Català de la Formació Professional.

3a. Incrementar per al curs 2013-2014 l’oferta dels 
programes de qualificació professional inicial en col-
laboració i amb la cooperació de les administracions 
locals, els gremis i les organitzacions empresarials, 
d’acord amb els eixos estratègics del III Pla general de 
formació professional a Catalunya.

4a. Promoure i planificar l’extensió de la modalitat 
de formació professional dual i en alternança treball-

formació, d’acord amb el III Pla general de formació 
professional a Catalunya, i avaluar-ne anualment els 
resultats.

5a. Iniciar un procés de diàleg amb els agents econò-
mics i socials per a acordar la promoció de la formació 
professional dual i en alternança treball-formació, per 
a garantir la correcta relació laboral i la protecció so-
cial dels joves que hi participen i per a avaluar-ne con-
juntament els efectes i resultats.

6a. Promoure, des del sistema d’informació i orienta-
ció, l’equilibri en la presència de dones i homes en les 
diferents famílies professionals, incentivant l’accés de 
les dones a les famílies professionals de les quals han 
estat pràcticament excloses.

c) Mesures d’incentivació i suport a la formació pro-
fessional:

1a. Elaborar anualment una previsió econòmica que 
inclogui les actuacions que s’han d’executar en cada 
exercici amb relació als objectius del III Pla general de 
formació professional a Catalunya.

2a. Atès que els pressupostos de la Generalitat per al 
2013 no han estat aprovats, elaborar en el termini de 
tres mesos la previsió econòmica per a les actuacions 
previstes per al curs 2013-2014.

3a. Reformular les pràctiques en centres de treball per 
a afavorir la utilització dels contractes de formació i 
aprenentatge en el sistema integrat de formació pro-
fessional i les qualificacions per a l’obtenció de títols 
de formació professional i certificats de professiona-
litat.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

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

Moció 26/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’impuls d’un contracte programa 
que garanteixi l’estat del benestar i la re-
cuperació del nivell dels serveis bàsics fo-
namentals
Tram. 302-00043/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 12, 06.06.2013, DSPC-P 20

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 de juny 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’impuls d’un contracte programa que ga-
ranteixi l’estat del benestar i la recuperació del nivell 
dels serveis bàsics fonamentals (tram. 302-00043/10), 
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presentada pel diputat Pere Aragonès i Garcia, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 19407) i pel Grup Parlamentari 
Socia lista (reg. 19418).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, 
en el marc de l’Acord estratègic 2013-2016, un contrac-
te programa amb els agents econòmics i socials que es 
fonamenti en els elements següents:

a) Modificar la Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabi-
litat pressupostària, per a vincular la recuperació dels 
ingressos públics a la reversió de les retallades de l’es-
tat del benestar i la pressió tributària d’aquests darrers 
anys, i garantir polítiques d’estímul a la generació de 
nova ocupació i activitat econòmica.

b) Establir, sobre la base del marc pressupostari pre-
vist a mitjà termini per la Llei d’estabilitat pressupos-
tària, un ordre de prioritats en la distribució dels futurs 
recursos públics per partides de despesa que prioritzi 
el restabliment de les cobertures socials en els àmbits 
educatiu, sanitari i social i que restitueixi els ajusta-
ments practicats als sous dels treballadors públics.

c) Prioritzar l’ajustament de la despesa per la via de 
l’augment de l’eficiència –com ara la compra pública, 
l’ús dels actius immobiliaris o la reducció de les parti-
des de compres de béns i de serveis–, i la reducció i la 
minimització de despeses més prescindibles, com ara 
les despeses de representació i protocol, despesa gene-
rada per òrgans superiors i organismes independents, 
entre altres, i també garantir, per mitjà dels organis-
mes competents, una estricta supervisió de l’ús dels 
recursos públics d’acord amb aquests criteris.

d) Establir un compromís de priorització dels recur-
sos d’endeutament a la morositat de les administraci-
ons envers els ajuntaments, el tercer sector, les petites i 
mitjanes empreses de Catalunya, el suport a l’activitat 
econòmica, la productivitat i l’ocupació, en la línia de 
l’Acord estratègic.

e) Concertar els ajustaments amb criteris de progres-
sivitat i segons la seva consideració de serveis públics 
preferents per a preservar el principi d’igualtat d’opor-
tunitats, i incorporar instruments d’avaluació de l’im-
pacte de les polítiques públiques en la gestió pressu-
postària del Govern per tal d’objectivar l’efecte de la 
distribució de partides de despesa sobre els col·lectius 
més vulnerables i l’activitat econòmica del país.

f) Actuar conjuntament i decididament contra el frau 
fiscal.

g) Prendre les mesures pertinents per a situar la moro-
sitat al nostre país dins els estàndards europeus.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 27/X del Parlament de Catalunya, so-
bre els jutges substituts i els magistrats su-
plents del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya
Tram. 302-00046/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 12, 06.06.2013, DSPC-P 20

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 de juny 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de col·lapse provocada per la 
supressió de places de jutges substituts (tram. 302-
00046/10), presentada per la diputada Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 19420) i pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans (reg. 19425).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat:

a) La derogació del que estableix l’última reforma de 
la Llei orgànica del poder judicial, feta per la Llei or-
gànica 8/2012, del 27 de desembre, pel que fa a les 
substitucions obligatòries i voluntàries per part dels 
jutges i magistrats titulars, perquè són inassolibles i 
representen un clar perjudici per als ciutadans i per 
als operadors jurídics, pel retard que aquesta situació 
comporta en la resolució dels procediments judicials, i 
també perquè, en la pràctica, significa la impossibilitat 
de crida i actuació dels jutges substituts i magistrats 
suplents.

b) L’ampliació del crèdit pressupostari assignat per a 
jutges substituts i magistrats suplents al Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, ja que amb el crèdit 
previst no se’n poden atendre les necessitats, cosa que 
perjudica clarament el usuaris de la justícia.

c) El reconeixement efectiu dels drets que en uns casos 
atorguen les disposicions generals als jutges substituts 
i magistrats suplents i que el Ministeri de Justícia ig-
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nora, i dels drets que en altres casos priven aquestes 
disposicions, amb una clara vulneració de la llei, fet 
que ha obligat els membres d’aquest col·lectiu a haver 
d’acudir en nombroses ocasions als tribunals de jus-
tícia per aconseguir per mitjà d’una sentència el que 
la legislació reglamentària i els actes del Ministeri els 
neguen.

d) Pel que fa al col·lectiu de jutges substituts i magis-
trats suplents existent actualment, l’establiment d’una 
via d’accés a la carrera judicial que permeti la conso-
lidació de l’ocupació dels jutges substituts i magistrats 
suplents que han demostrat i demostren, mitjançant la 
superació del concurs oposició corresponent, llur ap-
titud i eficàcia per a continuar exercint, amb plena es-
tabilitat laboral, la funció jurisdiccional que han exer-
cit durant anys, d’acord amb la disposició transitòria 
quarta de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bà-
sic de l’empleat públic, la doctrina del Tribunal Cons-
titucional, l’Acord Govern - Sindicats per a la Funció 
Pública en el Marc del Diàleg Social 2010-2012, que 
estableix el sistema de concurs oposició per a l’accés 
al Cos de Secretaris Judicials en l’article 31.2 del Re-
glament orgànic del cos de secretaris judicials (RD 
1608/2005) vigent i, sobretot, la clàusula cinquena de 
l’Acord marc incorporat a la Directiva 1999/70/CE del 
Consell, del 28 de juny de 1999, relativa a l’Acord 
marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball 
de durada determinada, el qual estableix genèricament 
les «mesures destinades a evitar la utilització abusiva» 
de la contractació temporal, entre les quals hi ha els 
processos de consolidació de l’ocupació.

e) La creació urgent de divuit places de jutge i vint-i-
cinc places de magistrat a Catalunya, d’acord amb la 
Memòria judicial del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de l’any judicial 2011, i que mai no han estat 
creades, a més de les places de reforç en jutjats i tribu-
nals de Catalunya, que és la comunitat autònoma amb 
més òrgans judicials afectats –cent un– per nombre de 
causes d’especial complexitat, com causes de recepta-
ció i blanqueig de capitals, delictes contra el patrimoni 
històric, contra els recursos naturals i el medi ambient, 
falsedats documentals, prevaricació de funcionaris 
públics, infidelitat en la custòdia de documents i reve-
lació de secrets, suborn, tràfic d’influències, malversa-
ció, fraus i exaccions il·legals, negociacions prohibides 
als funcionaris i delictes de corrupció en les transac-
cions comercials internacionals i macrocauses, segons 
l’informe del Servei d’Inspecció del Consell General 
del Poder Judicial del 25 d’abril de 2013.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

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

Moció 28/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques de prevenció i extinció 
d’incendis
Tram. 302-00045/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 12, 06.06.2013, DSPC-P 20

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 de juny 
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 de prevenció i extinció d’in-
cendis (tram. 302-00045/10), presentada pel diputat 
Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socia-
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 19406), pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 19410), pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 19415), 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 19520) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 19541).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar dins l’any 2013 l’actualització del Pla ge-
neral de política forestal, ja redactat.

b) Presentar-li abans del final del 2014 una llei de bos-
cos elaborada amb la participació i el consens dels 
sectors implicats en la gestió de les forests, en un pro-
cés que faci funció de pacte nacional.

c) Requerir al Govern de l’Estat que el desplegament 
reglamentari del Reial decret llei 1/2012, del 27 de ge-
ner, inclogui ajuts econòmics que potenciïn l’ús de la 
biomassa per a usos amb finalitats de producció elèc-
trica.

d) Impulsar un pla d’instal·lació de calderes de biomas-
sa per a produir calor en centres oficials i consumi-
dors d’energia per damunt de dotze hores de mitjana 
diàries, especialment en els equipaments públics i en 
sectors econòmics específics, com ara el sector rama-
der, i que inclogui facilitar línies de crèdit a costos as-
sequibles.

e) Continuar negociant amb els sindicats de bombers 
el Pla d’actuació per a la campanya del 2013 per a ga-
rantir les condicions tècniques i humanes suficients 
que permetin afrontar-la amb garanties d’èxit.

f) Treballar en la definició d’un model consensuat de 
servei per a la prevenció i l’extinció d’incendis espe-
cífic per a les característiques de Catalunya i del bosc 
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mediterrani, adequant la plantilla a les necessitats des-
crites en aquest model, un cop l’economia de Cata-
lunya permeti al Govern derogar la Llei d’estabilitat 
pressupostària.

g) Assegurar que els mitjans materials de què es dis-
posarà durant la campanya d’aquest estiu del 2013 no 
seran inferiors als del 2012.

h) Complir els acords que deriven del Dictamen de 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan relatius al Cos d’Agents Rurals, 
concretament:

Primer. Fer un calendari per a desplegar les catego-
ries del Cos d’Agents Rurals establertes per la Llei 
17/2003, del 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals, i pel 
reglament que la desplega.

Segon. Impulsar mecanismes organitzatius que per-
metin la presència d’efectius del Cos d’Agents Rurals 
en cas d’emergència fora de la jornada laboral, amb la 
negociació prèvia amb els representants sindicals.

Tercer. Millorar els mitjans i els recursos de prevenció 
del Cos d’Agents Rurals, específicament dels equips de 
protecció individual, per a accedir a les zones calentes 
dels incendis, com ara les granotes ignífugues, pen-
dents d’adquisició.

Quart. Publicar al web del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural les ac-
tuacions del Cos d’Agents Rurals dels anys 2010, 2011 
i 2012 segons l’àmbit material i les àrees regionals, 
com s’havia fet els anys anteriors.

Palau del Parlament, 6 de juny 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 política 
cultural
Tram. 300-00049/10

Substanciació

Sessió núm. 12, tinguda el 05.06.2013, DSPC-P 19.

Interpel·lació al Govern sobre la modificació 
de l’impost de successions i donacions i la 
política fiscal i pressupostària
Tram. 300-00050/10

Substanciació

Sessió núm. 12, tinguda el 05.06.2013, DSPC-P 19.

Interpel·lació al Govern sobre la política in-
dustrial i el model productiu
Tram. 300-00051/10

Substanciació

Sessió núm. 12, tinguda el 06.06.2013, DSPC-P 20.

Interpel·lació al Govern sobre les perspecti-
ves del sector turístic
Tram. 300-00052/10

Substanciació

Sessió núm. 12, tinguda el 06.06.2013, DSPC-P 20.

Interpel·lació al Govern sobre l’aconfessio-
nalitat dels actes i els serveis públics
Tram. 300-00053/10

Substanciació

Sessió núm. 12, tinguda el 05.06.2013, DSPC-P 19.

Interpel·lació al Govern sobre les conse-
qüències de l’aprovació de la disposició ad-
dicional segona de la Llei de l’Estat de me-
sures de flexibilització i foment del mercat 
de lloguer d’habitatges
Tram. 300-00054/10

Substanciació

Sessió núm. 12, tinguda el 05.06.2013, DSPC-P 19.
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Interpel·lació al Govern sobre el model dels 
col·legis professionals
Tram. 300-00055/10

Substanciació

Sessió núm. 12, tinguda el 05.06.2013, DSPC-P 19.

Interpel·lació al Govern sobre els resultats 
de les balances fiscals
Tram. 300-00056/10

Substanciació

Sessió núm. 12, tinguda el 05.06.2013, DSPC-P 19.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de protecció a les famílies
Tram. 300-00057/10

Substanciació

Sessió núm. 12, tinguda el 05.06.2013, DSPC-P 19.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Memòria i Compte de la Sindicatura de 
Comptes corresponent al 2012
Tram. 256-00012/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

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 Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es fa-
cilita la llibertat de circulació dels ciutadans 
i de les empreses, simplificant l’acceptació 
de determinats documents públics a la Unió 
Europea, i pel qual es modifica el Reglament 
(UE) 1024/2012
Tram. 295-00047/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell per la qual es conce-
deix un ajut macrofinancer al Regne Haiximi-
ta de Jordània
Tram. 295-00053/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha co-
negut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell de modifica-
ció del Reglament (UE) 528/2012, relatiu a la 
comercialització i l’ús dels biocides, amb re-
lació a determinades condicions d’accés al 
mercat
Tram. 295-00054/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell sobre la com-
parabilitat de les comissions connexes als 
comptes de pagament, el trasllat de comp-
tes de pagament i l’accés a comptes de pa-
gament bàsics
Tram. 295-00055/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell de modifica-
ció del Reglament (CE) 1083/2006 del Con-
sell pel que fa a determinades disposicions 
de gestió financera per a determinats es-
tats membres que pateixen, o corren el risc 
de patir, greus dificultats en llur estabili-
tat financera, i a les normes d’alliberament 
de compromisos per a determinats estats 
membres
Tram. 295-00056/10

Coneixement de la proposta

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

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

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a millorar la situ-
ació de la justícia i els centres penitenciaris
Tram. 302-00044/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 12, 
tinguda el 06.06.2013, DSPC-P 20.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’immigració
Tram. 302-00047/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 12, 
tinguda el 06.06.2013, DSPC-P 20.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 12, tinguda el 05.06.2013, DSPC-P 19.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.04.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (de l’11.06.2013 al 17.06.2013).
Finiment del termini: 18.06.2013; 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

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla·
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CEO, 22.05.2013

Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya

Proposta de compareixença del president de l’Autoritat 
Catalana de la Competència amb relació a la Proposi-
ció de llei d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció (tram. 352-00146/10)

Proposta de compareixença de Roberto Guirado Mar-
tínez, delegat a Catalunya de l’Associació Nacional de 
Grans Empreses Distribuïdores i membre del Consell 
Ciutat i Comerç de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei d’horaris comercials i determinades acti-
vitats de promoció (tram. 352-00147/10)

Proposta de compareixença de Carme Bigatà Viscasi-
llas, directora de relacions institucionals de Value Re-
tail Espanya, amb relació a la Proposició de llei d’ho-
raris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 352-00148/10)

Proposta de compareixença de Josep Morell i Miró, 
president de la Unió de Polígons Industrials de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció (tram. 
352-00149/10)

Proposta de compareixença de Fernando José Huertas 
Colomina, director de la Business School de la Fun-
dació Universitària Eserp, amb relació a la Proposició  
de llei d’horaris comercials i determinades activitats de  
promoció (tram. 352-00162/10)

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

Proposta de compareixença del director general de 
Comerç amb relació a la Proposició de llei d’hora-
ris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 352-00150/10)

Proposta de compareixença de Sara Moreno Colom, 
professora de sociologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i experta en usos del temps, amb relació 
a la Proposició de llei d’horaris comercials i determi-
nades activitats de promoció (tram. 352-00151/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’alcaldia d’Altafulla (Tarragonès) amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i determinades 
activitats de promoció (tram. 352-00152/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’alcaldia de Castelldefels (Baix Llobregat) amb rela-
ció a la Proposició de llei d’horaris comercials i deter-
minades activitats de promoció (tram. 352-00153/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’alcaldia de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials 
i determinades activitats de promoció (tram. 352-
00154/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió de Polítiques per a la Igualtat de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei d’horaris comercials i determinades acti-
vitats de promoció (tram. 352-00155/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió de Comerç i Turisme de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
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d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 352-00156/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Dona i Igualtat de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició  
de llei d’horaris comercials i determinades activitats de  
promoció (tram. 352-00157/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió de Comerç i Turisme de l’Associació Catala-
na de Municipis i Comarques amb relació a la Proposi-
ció de llei d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció (tram. 352-00158/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Regidoria de Comerç, Consum i Mercats de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció (tram. 
352-00159/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció (tram. 352-
00160/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’àrea de comerç de la Diputació de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials 
i determinades activitats de promoció (tram. 352-
00161/10)

Grup Parlamentari de convergència i Unió, Grup  
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Grup Parlamentari de ciutadans i Grup Mixt

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció (tram. 
352-00163/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis 
(Anceco) amb relació a la Proposició de llei d’hora-
ris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 352-00164/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació de Comerç de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció (tram. 352-00165/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Gremis amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 352-00166/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Cat-Dis amb relació a la Proposició de llei d’hora-
ris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 352-00167/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 352-00168/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cecot amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció (tram. 
352-00169/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’hora-
ris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 352-00170/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comertia amb relació a la Proposició de llei d’hora-
ris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 352-00171/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposi-
ció de llei d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció (tram. 352-00172/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades activitats de  
promoció (tram. 352-00173/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Pi-
mec Comerç amb relació a la Proposició de llei d’ho-
raris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 352-00174/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Propo-
sició de llei d’horaris comercials i determinades acti-
vitats de promoció (tram. 352-00175/10)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença de Marçal Tarragó, eco-
nomista, consultor i expert en comerç, amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i determinades 
activitats de promoció (tram. 352-00176/10)

Proposta de compareixença de Francisco Pérez, lli-
cenciat en dret i ciències polítiques i expert en polí-
tiques de comerç urbà, amb relació a la Proposició  
de llei d’horaris comercials i determinades activitats de  
promoció (tram. 352-00177/10)
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Acord de la Comissió sobre les compareixen·
ces proposades
Comissió d’Empresa i Ocupació, 

29.05.2013, DSPC-C 111

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades

Compareixença de Roberto Guirado Martínez, delegat 
a Catalunya de l’Associació Nacional de Grans Empre-
ses Distribuïdores i membre del Consell Ciutat i Co-
merç de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 353-00036/10))

Compareixença del director general de Comerç amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials 
i determinades activitats de promoció (tram. 353-
00037/10)

Compareixença de Sara Moreno Colom, professora de 
sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
experta en usos del temps, amb relació a la Proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades activitats de  
promoció (tram. 353-00038/10)

Compareixença d’una representació de la Comissió de 
Polítiques per a la Igualtat de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 353-00039/10)

Compareixença d’una representació de la Comissió 
de Comerç i Turisme de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’hora-
ris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 353-00040/10)

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Dona i Igualtat de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’ho-
raris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 353-00041/10)

Compareixença d’una representació de la Comissió de 
Comerç i Turisme de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 353-00042/10)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció (tram. 353-00043/10)

Compareixença d’una representació de l’Agrupament 
de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei d’horaris comercials i determi-
nades activitats de promoció (tram. 353-00044/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Nacional de Centrals de Compra i Serveis (Anceco) 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comer-

cials i determinades activitats de promoció (tram. 353-
00045/10)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció de Comerç de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei d’horaris comercials i determinades acti-
vitats de promoció (tram. 353-00046/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Gremis amb relació a la Proposició de llei d’hora-
ris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 353-00047/10)

Compareixença d’una representació de Cat-Dis amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials 
i determinades activitats de promoció (tram. 353-
00048/10)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de promoció(tram. 
353-00049/10)

Compareixença d’una representació de la Cecot amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials 
i determinades activitats de promoció (tram. 353-
00050/10)

Compareixença d’una representació del Consell d’Em-
preses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció (tram. 353-
00051/10)

Compareixença d’una representació de Comertia 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció (tram. 353-
00052/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 353-00053/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació Co-
merç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei d’ho-
raris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 353-00054/10)

Compareixença d’una representació de Pimec Comerç 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comerci-
als i determinades activitats de promoció (tram. 353-
00055/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 353-00056/10)

Compareixença de Marçal Tarragó, economista, con-
sultor i expert en comerç, amb relació a la Proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades activitats 
de promoció (tram. 353-00057/10)
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Propostes de compareixença d’organitzacions  
i grups socials rebutjades

Proposta de compareixença del president de l’Autoritat 
Catalana de la Competència amb relació a la Proposi-
ció de llei d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció (tram. 352-00146/10)

Proposta de compareixença de Carme Bigatà Visca-
sillas, directora de relacions institucionals de Value 
Retail Espanya, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció. (tram. 352-00148/10)

Proposta de compareixença de Josep Morell i Miró, 
president de la Unió de Polígons Industrials de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció (tram. 
352-00149/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’alcaldia d’Altafulla (Tarragonès) amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i determinades 
activitats de promoció (tram. 352-00152/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’alcaldia de Castelldefels (Baix Llobregat) amb rela-
ció a la Proposició de llei d’horaris comercials i deter-
minades activitats de promoció (tram. 352-00153/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’alcaldia de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials 
i determinades activitats de promoció (tram. 352-
00154/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Regidoria de Comerç, Consum i Mercats de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció (tram. 
352-00159/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’àrea de comerç de la Diputació de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials 
i determinades activitats de promoció (tram. 352-
00161/10)

Proposta de compareixença de Fernando José Huertas 
Colomina, director de la Business School de la Fun-
dació Universitària Eserp, amb relació a la Proposició  
de llei d’horaris comercials i determinades activitats de  
promoció (tram. 352-00162/10).

Proposta de compareixença de Francisco Pérez, lli-
cenciat en dret i ciències polítiques i expert en polí-
tiques de comerç urbà, amb relació a la Proposició  
de llei d’horaris comercials i determinades activitats de  
promoció (tram. 352-00177/10).

Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei·
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
19572).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 06.06.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’ha-
bitatge
Tram. 202-00031/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 19411).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 05.06.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 19600).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 06.06.2013.
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Proposició de llei per a la igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 202-00032/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 19422).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 05.06.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 19678).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 06.06.2013.

Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i les associacions d’utili-
tat pública
Tram. 202-00033/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 19412).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 05.06.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 19601).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 06.06.2013.

Proposició de llei de garantia del caràcter 
aconfessional dels actes institucionals de la 
Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00034/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 19413).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 05.06.2013 al 11.06.2013).
Finiment del termini: 12.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 05.06.2013.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la llibertat dels 
presos polítics sahrauís al Marroc i el ga-
rantiment dels drets fonamentals del poble 
sahrauí
Tram. 250-00362/10

Esmenes presentades
Reg. 18093; 18106 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAEUEC, 31.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 18093)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Al punt 2:

«[...] que es garanteixi la protecció dels drets humans 
al Sàhara Occidental, destaca [...]».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18106)

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

Del punt 1

«1. Subscriu el mandat del Parlament Europeu a la 
XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions 
Unides i celebra totes les actuacions que es facin a fa-
vor de la protecció dels drets humans al Sàhara Occi-
dental.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Insta el Govern de la Generalitat a fer les gesti-
ons necessàries davant del Govern de l’Estat perquè 
la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del 
Sàhara Occidental (MINURSO) assumeixi la protec-
ció dels drets humans al Sàhara Occidental i el seu 
suport a una solució sense dilació sobre l’estatut jurí-
dic del Sàhara Occidental sota els auspicis de Nacions 
Unides.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la circulació dels trens i la seguretat dels 
usuaris de la línia 1 de rodalia al seu pas pel 
Maresme
Tram. 250-00364/10

Esmenes presentades
Reg. 18104 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 29.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18104)

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

Del punt 1

«1. Realitzar les gestions necessàries, davant el Minis-
teri de Foment i ADIF, per garantir la circulació dels 
trens i millorar la seguretat dels usuaris de la línia fer-
roviària de rodalies, R1, al seu pas per la Comarca del 
Maresme.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Reclamar, davant el Ministerio de Fomento i 
ADIF, directament i també en el marc de la comissió 
mixta d’infraestructures ferroviàries, que es prioritzi 
la construcció de les obres necessàries per estabilitzar 
la línia de costa i les defenses de les vies ferroviàries 
a les zones del Maresme per on transcorre la via fer-
roviària prioritzant els trams on es pateixen més inci-
dències.»

Proposta de resolució sobre la prohibició 
de vendre armes a països on hi hagi infants 
soldat
Tram. 250-00365/10

Esmenes presentades
Reg. 18107 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 31.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18107)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per a 
que prohibeixi la venta d’armes per part d’empreses 
espanyoles a països on existeixin els nens i nenes sol-
dat. Concretament: Colòmbia, Mèxic, Perú, Rússia, 
Turquia, Iugoslàvia, Argèlia, Angola, Burundi, Txad, 
RDC, Eritrea, Etiòpia, Rwanda, Sierra Leona, Somàlia, 
Sudan, Uganda, Iran, Iraq, Israel, Líban, Afganistan, 
Índia, Indonèsia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipines, 
Illes Salomó, Sri Lanka, Timor Oriental, Tayikistan, 
Papua Nova Guinea i Uzbekistan.»

Proposta de resolució sobre el control dels 
purins i la contaminació per nitrats
Tram. 250-00367/10

Esmenes presentades
Reg. 18111 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CARPAMN, 31.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18111)

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

Del punt 2

«2. Continuar i ampliar les actuacions per controlar la 
utilització de tot tipus de fertilitzants nitrogenats (de-
jeccions ramaderes, residus orgànics i fertilitzants mi-
nerals) per sobre dels límits establerts, posant especial 
èmfasi en les zones contaminades per nitrats i en les 
zones vulnerables.»
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Proposta de resolució sobre la declaració de 
nul·litat de ple dret del judici al president Llu-
ís Companys i dels altres procediments que 
van comportar la condemna a mort de mi-
lers de ciutadans
Tram. 250-00369/10

Esmenes presentades
Reg. 18117 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 30.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 18117)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

De tot el text. Nova redacció:

«El Parlament de Catalunya manifesta que:

1. La Llei 52/2007, de 26 de desembre, de Memòria 
Històrica declara el caràcter il·legítims dels tribunals, 
jurats i qualsevol altres òrgans penals o administratius 
que, durant la Guerra Civil hagin imposat condemnes, 
sancions o resolucions, així mateix declara il·legítims 
els tribunals de responsabilitats polítiques i consell  
de guerra constituïts per motius polítics, ideològics o de  
creença religiosa.

2. Igualment, en la Llei 52/2007, de 26 de desembre es 
declaren il·legítimes, per vicis de forma i fons, les con-
demnes i sancions dictades per motius polítics, ideo-
lògics o de creença religiosa pels tribunals o òrgans 
penals establerts en l’apartat anterior.

3. Els actes judicials dictats durant la Guerra Civil i 
la Dictadura Franquista són nuls de ple dret tal i com 
estableix la Llei Orgànica del Poder Judicial per haver 
estat dictats per òrgans jurisdiccionals que no tenen 
competència a l’haver estat declarats il·legítims per la 
Llei de Memòria Històrica.

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

4. Instar el Govern de l’Estat perquè emprengui les ac-
cions que escaiguin per tal que el Poder Judicial emeti 
certificats de nul·litat dels judicis elaborats durant la 
Guerra Civil i la Dictadura Franquista».

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes amb les entitats esportives i el 
garantiment del model esportiu català
Tram. 250-00371/10

Esmenes presentades
Reg. 18085; 18108 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 30.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 18085)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

1. Instar al Govern de la Generalitat a fixar un calen-
dari de pagaments dels deutes que té la Generalitat 
amb totes les entitats esportives del país.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

2. Assegurar en el pressupost 2013 una quantitat sufi-
cient per tal de mantenir l’actual model esportiu Cata-
là, tant per seguir potenciant.

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

3. Encetar un diàleg amb els agents esportius de Cata-
lunya per tal de concertar, segons les seves necessitats, 
un finançament suficient per a poder mantenir els ac-
tuals nivells tant de pràctica esportiva com d’èxit com-
petitiu de Catalunya com a país esportiu.

4 Esmena núm. 4
De modificació, addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

4. Destinar tots els recursos possibles a l’objectiu de la 
internacionalització de l’esport català, a la Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalunya i a la Unió de Con-
sells Esportius de Catalunya per tal de garantir el ni-
vell d’inversió que necessiten.

5 Esmena núm. 5
D’addició d’un nou punt
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

5. Instar el Govern de la Generalitat a reclamar a l’es-
tat espanyol i a les federacions esportives espanyoles 
el pagament dels deutes que tenen pendents en matèria 
esportiva a Catalunya.
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18108)

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

Del punt 1

«1. Instar al Govern de la Generalitat a prioritzar el 
pagament dels imports pendents del pressupost de 
l’any 2012 relatius al Pla Català de l’Esport a l’Es-
cola.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Endegar mesures i dotar el pressupost 2013 amb 
una quantitat suficient que garanteixin la sostenibilitat 
de l’esport a Catalunya i el potenciïn.»

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

Del punt 3

«3. Mantenir el diàleg encetat amb els agents esportius 
de Catalunya, especialment els Ajuntaments, la Unió 
de Federacions Esportives de Catalunya i la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya per tal de concertar, 
segons les seves necessitats, un finançament suficient 
per poder mantenir els actuals nivells tant de pràctica 
esportiva com d’èxit competitiu a Catalunya.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Destinar els recursos que tinguin com a objectiu la 
internacionalització de l’esport català a les Federaci-
ons Esportives Catalanes i/o a aquelles iniciatives que 
puguin treballar per aquest objectiu d’acord amb les 
possibilitats pressupostàries.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos adquirits amb els veïns 
del barri de la Trinitat Nova, de Barcelona, 
que tenen els habitatges afectats per alumi-
nosi
Tram. 250-00372/10

Esmenes presentades
Reg. 18110 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 29.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18110)

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

Del punt 1

«1. Seguir complint els compromisos adquirits amb els 
veïns de Trinitat Nova afectats per aluminosi als seus 
habitatges i que encara estan pendents de ser reallot-
jats en els nous habitatges projectats.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Continuar amb la construcció de la primera escala 
del nou edifici que ha de substituir el Bloc D situat en-
tre els carrers S’Agaró i Palamós de Barcelona, al barri 
de Trinitat Nova. Adjudicar en breu les obres d’una sego-
na escala i en funció de les disponibilitats pressupostàries 
adjudicar la resta d’obres.»

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

Del punt 3

«3. Garantir l’habilitat dels habitatges ocupats i pen-
dents de substitució, duent a terme una nova inspecció 
general d’aquests edificis per avaluar la situació actual 
de risc, la seguretat dels corresponents edificis i la vigi-
lància sobre els elements de risc que els puguin afectar, 
així com i la convivència i la seguretat de les persones 
tant dins dels edificis com als seus entorns.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Resoldre, com fins ara, els problemes de post ven-
da en els edificis que han substituït les construccions 
afectades per aluminosi a Trinitat Nova, dins d’allò es-
tablert.»
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5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió (5)

Del punt 5

«5. Reconstruir la Torre del Rellotge, consensuant el 
projecte i el calendari amb l’Associació de Veïns de 
Trinitat Nova.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del principi fundacional de Televisió de Ca-
talunya i Catalunya Ràdio de model de ser-
vei públic arrelat al territori
Tram. 250-00375/10

Esmenes presentades
Reg. 18088 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CCMA, 31.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 18088)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

2. Garantir la cobertura informativa total, de manera 
permanent i amb qualitat de Televisió de Catalunya i 
Catalunya Ràdio de tot el territori català per tal d’as-
solir el compliment estricte dels serveis fonamentals en 
la missió de servei públic fixats pel mandat marc del 
Parlament i pels preceptes bàsics de la Llei 11/2007, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i 
no excloure ciutadans, per raó de territori, de l’accés a 
la informació o de la presència als mitjans públics en 
igualtat de condicions.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

3. Garantir l’estabilitat de la plantilla actual de l’Agèn-
cia Catalana de Notícies, així com la seva viabilitat fu-
tura, de manera que l’important servei que presten no 
se’n ressenteixi.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

De tot el text de l’apartat quart.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

De tot el text de l’apartat sisè.

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

Esmenes presentades
Reg. 18103 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 29.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18103)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a proposar a la Comissió de Seguiment de la 
línia ferroviària Lleida - la Pobla de Segur la incorpo-
ració a aquest grup de treball i seguiment de dos re-
presentants proposats per les organitzacions sindicals 
més representatives del territori i dos representants de 
les organitzacions empresarials de l’àmbit del turisme 
de les Terres de Lleida.»

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

Esmenes presentades
Reg. 18113 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 29.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18113)

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

Dels punts 1 i 2

«1. Estudiar la viabilitat de realitzar un carril bici que 
uneixi el nucli de Breda i l’estació de Riells i Viabrea-
Breda pel traçat a prop de la riera de Breda. Projec-
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tar el carril exclusiu per a vianants i bicicletes entre el 
terme municipal de Breda i l’estació, un cop avaluades 
les diferents alternatives concertadament amb el ter-
ritori.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3

«3. Un cop projectada la solució final, i en funció de 
les disponibilitats pressupostàries, el Departament es-
tudiarà la seva col·laboració econòmica en l’execució 
de l’obra.»

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

Esmenes presentades
Reg. 18109 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 29.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18109)

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

Del punt 1

«1. Reclamar al Ministeri de Foment així com a l’Ens 
gestor de les infraestructures ferroviàries (ADIF) a 
abonar amb celeritat el pagament de les indemnitzaci-
ons pendents de pagament als pactades amb els propie-
taris de les finques expropiades pel pas del TGV en el 
tram comprès entre Barcelona i la Jonquera.»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Reclamar a ADIF l’anàlisi de necessitat i obligato-
rietat en l’aplicació d’l’anivellament de preus respec-
te les primeres valoracions en els casos en què, fruit 
de canvis en l’execució de l’obra, s’hagin ampliat les 
superfícies afectades respecte al que marcava inicial-
ment el projecte.»

Proposta de resolució sobre la revisió del 
Pla estratègic de polítiques de dones 2012-
2015
Tram. 250-00388/10

Esmenes presentades
Reg. 18112 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CIP, 04.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18112)

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

Del punt 3

«1. En el marc de la Comissió Tècnica s’elaborarà un 
guió amb els indicadors i la informació que cal recollir 
en l’elaboració d’aquest Informe anual.»

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

Esmenes presentades
Reg. 18091 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CIP, 04.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 18091)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«2. Acordar de manera consensuada, amb les associ-
acions que han format part del procés participatiu, les 
possibles modificacions de l’articulat del nou decret 
del Consell Nacional de Dones de Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre l’Escola els Vi-
nyals, de Lliçà de Vall
Tram. 250-00516/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 17933 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola Els Vinyals, a Lliçà de Vall (Vallès Oriental) 
porta set anys en situació de provisionalitat, amb els 
terrenys adjudicats i amb el projecte ja aprovat, però 
sense el finançament necessari per a dur a terme la 
construcció de l’edifici.

Tota la població, liderada per la comunitat educativa 
de l’escola Els Vinyals, ha reivindicat la construcció 
d’un edifici amb les condicions adequades per a l’es-
cola amb la recollida de més de 2.800 signatures de 
recolzament.

El setembre de 2013, encetant el nou curs 2013-2014, 
l’escola Els Vinyals obrirà les seves portes a prop de 
200 escolars que farà palesa la necessitat d’un nou edi-
fici a la població que, amb més de 6000 habitants, no-
més compta amb una escola de primària.

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) Donar suport a la Plataforma en Defensa de l’Es-
cola Els Vinyals en la seva reivindicació d’un edifici 
de qualitat per a l’escola.

2) Instar als Serveis Territorials del Maresme - Vallès 
Oriental, la Direcció General de Centres Educatius i el 
Departament d’Ensenyament a mantenir una trobada 
amb la comunitat educativa i l’Ajuntament de Lliçà de 
Vall per abordar el futur de l’escola.

3) Pactar, de forma consensuada amb la Comunitat 
educativa i l’Ajuntament de Lliçà de Vall, un calendari 

d’execució de les obres per a la construcció de l’escola 
Els Vinyals.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’aprovació en 
la convocatòria dels plans de millora del 
2013 dels expedients denegats per manca 
de pressupost en la campanya del 2012
Tram. 250-00517/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17943 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors López 
Aguilar, diputada, Rafael Luna Vivas, diputat, i Mari-
sa Xandri Pujol, diputada, 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’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

L’any 2012 el Departament d’Agricultura va denegar 
per manca de pressupost els ajuts corresponents a 440 
plans de millora que suposaven una inversió al sector 
de 30 milions d’euros.

En la convocatòria d’enguany és raonable que, en re-
iterar les sol·licituds, els agricultors i ramaders que ja 
ho van sol·licitar els ajuts l’any passat i que van rebre 
la visita prèvia, siguin dispensats de reiterar tots els 
tràmits, estalviant tant ells com l’administració, tot el 
temps i els diners que comportaria la repetició.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar 
d’ofici en la convocatòria dels plans de millora de 2013 
els expedientes de la campanya de 2012 que van ser 
denegats per manca de pressupost.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

Josep Enric Millo Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Rafael Luna Vivas, Marisa Xandri Pujol, di-
putats, del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre la difuminació 
dels rostres dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra en les imatges dels mitjans de 
comunicació
Tram. 250-00518/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17944 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El treball dels agents del cos dels Mossos d’Esquadra 
tot sovint té una transcendència pública i és objecte 
d’informació per part dels diferents mitjans de comu-
nicació.

En nombroses ocasions com a part de la informació 
apareixen en imatges o fotografies agents en l’exercici 
de les seves funcions.

En alguns casos, en aquestes imatges o fotografies 
s’observa clarament la cara dels agents. Aquest fet, en 
la pràctica totalitat dels casos, no aporta ningun as-
pecte rellevant per l’objecte de la informació que s’es-
tà tractant. En definitiva, la informació és la matei-
xa amb independència que podem o no reconèixer a 
l’agent.

En canvi, si que es poden produir efectes molt nega-
tius. Aquestes imatges poden ser emprades per identi-
ficar agents de policia. El sindicat SAP-UGT ha mani-
festat públicament que «lamentablement, hi ha grups 
violents que utilitzen aquestes imatges per reconèixer 
als agents de policia i agredir físicament, verbalment i 
intimidar, tant a ells mateixos com al seu entorn fami-
liar (parelles, fills, germans, pares) i d’amistats, amb la 
violència psicològica i un estat d’ansietat constant que 
això suposa, i per desgràcia, en continuem tenint epi-
sodis que no podem deixar de banda als que s’hi ha de 
posar solucions». Tanmateix, recorda que «El Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya va emetre un dictamen 
el 302/2008 on recomanava difuminar de les imatges 
dels agents del CME.»

Per tant, en tots aquells casos que la identificació de 
l’agent no tingui rellevància per a la informació, el sen-
tit comú ens porta a cloure que és responsabilitat de tots 
de vetllar per què els agents de policia puguin desenvo-
lupar les seves funcions amb condicions de seguretat. 
D’aquesta forma garantim el dret a informar dels mit-

jans de comunicació, el dret a la informació dels ciuta-
dans i el dret a la integritat física dels agents de policia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Sol·licitar de forma immediata als mitjans de comu-
nicació que difuminin els rostres dels agents del Cos 
dels Mossos d’Esquadra i de les Policies Locals de Ca-
talunya en les seves informacions quan la identificació 
de l’agent no tingui rellevància per a la informació.

2. Impulsar les reformes legals necessàries per tal que 
es difuminin els rostres dels agents del Cos dels Mos-
sos d’Esquadra i de les Policies Locals de Catalunya 
en les informacions dels mitjans de comunicació quan 
la identificació de l’agent no tingui rellevància per a la 
informació.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’uniforme dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00519/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17945 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

L’actual vestuari del Cos dels Mossos d’Esquadra no 
aporta les peces necessàries per a la prestació del ser-
vei en aquells indrets de baixes temperatures com po-
drien ser entre d’altres els municipis compresos en el 
pre-Pireneu i el Pirineu.

Ha estat una llarga reivindicació per part dels sindicats 
del Cos dels Mossos d’Esquadra.

Segons les manifestacions del Govern de la Generali-
tat, a finals de 2009, la Direcció General de la Policia 
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va impulsar el projecte d’estudi de la possible actualit-
zació del vestuari dels efectius del Cos.

Afegia que les peticions de millora en matèria de ves-
tuari es van realitzar des de les diferents unitats ope-
ratives del Cos de Mossos d’Esquadra i a través dels 
diferents Sindicats Policials.

El Govern manifestava la conveniència d’iniciar un es-
tudi sobre les diferents necessitats que es generen dià-
riament en matèria d’uniformitat, per tal d’identificar, 
mitjançant diverses proves pilot, la idoneïtat, como-
ditat i resistència dels uniformes proposats, així com 
també de la viabilitat pressupostària associada.

El mes de febrer de 2010 un grup representatiu de 
l’operatiu va fer una primera aproximació provisional 
de les característiques tècniques de les peces a millo-
rar i es va convidar a les empreses del sector que han 
participat en diferents concursos de la DGP durant els 
darrers anys per si estaven interessades en participar 
en les fases prèvies de presentació de propostes.

El mes de març de 2011 es va constituir la Comissió de 
vestuari, integrada per més d’una vintena de persones, 
inclosos personal operatiu de tot el territori, amb l’ob-
jectiu de detectar les necessitats operatives dels agents 
de la PG-ME en relació al vestuari que utilitzen en les 
seves tasques policials diàries.

El passat mes de gener de 2012 es va iniciar un pe-
ríode de prova de les peces escollides; per tant, ac-
tualment cal situar el procés en el marc d’una prova 
pilot que ha suposat un cost zero.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Presentar davant de la Comissió d’Interior d’aquesta 
Cambra, en el termini de dos mesos, les conclusions a 
les que va arribar la Comissió de Vestuari en la detec-
ció de les necessitats operatives dels agents dels Mos-
sos d’Esquadra en relació al vestuari que utilitzen en 
les seves tasques policials diàries així com de la prova 
pilot de les peces que han estat provades.

2. Garantir que en l’any 2013 els agents que desenvo-
lupen les seves tasques policials en aquells indrets de 
baixes temperatures, com podrien ser entre d’altres els 
compresos en el pre-Pireneu i el Pirineu, disposaran 
de les peces d’uniformitat específiques necessàries per 
a l’exercici de les seves funcions.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el tancament 
de l’abocador de coll Cardús, a Vacarisses
Tram. 250-00520/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 18019 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

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

L’abocador de Coll Cardús està situat al municipi de 
Vacarisses (Vallès Occidental), aquesta instal·lació va 
entrar en funcionament a mitjans dels anys 80, i te-
nia previst el seu tancament definitiu el desembre de 
2010, després de successives pròrrogues en el seu tan-
cament. Anualment rep unes 600.000 tones d’escom-
braries, que representaven el 90% dels residus munici-
pals del Vallès Occidental.

A mitjans de l’any 2005, l’Agència de Residus de Ca-
talunya (ARC) va resoldre tancar l’abocador de Coll 
Cardús al cap de tres anys. En aquell mateix moment 
es va decidir també construir un Ecoparc al costat de 
l’abocador de Coll Cardús, entenent que les polítiques 
de residu havien d’encaminar-se cap a minimitzar-lo i 
al mateix temps procedir a tècniques de màxima va-
lorització del residu. Els compromisos assumits en 
aquell moment per l’ARC va ser que en el moment que 
entrés en funcionament l’Ecoparc es procediria al tan-
cament i restauració de l’abocador.

Per motius diversos el projecte es va anar endarrerint, 
i no és fins el juliol de 2008 que s’inicien les obres 
de construcció de l’ecoparc de Vacarisses que adop-
ta el nom de Centre de Tractament de Residus (CTR) 
amb la previsió que el centre pogués entrar en funcio-
nament l’octubre de 2009, finalment però s’inicien les 
proves de funcionament a principis de 2010, i s’inau-
gura el CTR el setembre de 2010 que entra en funcio-
nament el mes següent. És en aquest data que s’havia 
d’haver clausurat l’abocador i procedir a la seva res-
tauració però això no ha estat així.

Aquesta instal·lació al llarg del temps ha anat produint 
molèsties als veïns de Vacarisses i de Viladecavalls, 
desprenent males olors, la intensitat dels quals ha va-
riat en funció de les condicions atmosfèriques. En els 
darrers mesos els episodis de mala olor s’han intensifi-
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cat, la qual cosa ha provocat la creació d’una platafor-
ma ciutadana anomenada Prou Pudors.

Fent un seguiment d’on provenien les pudors d’aquests 
darrers episodis es va concloure que aquests venien 
motivats pel propi abocador i pel CTR; en aquest se-
gon cas, l’empresa gestora de la instal·lació va incor-
porar algunes mesures correctores que sembla que no 
han tingut els efectes esperats, perquè després d’un 
any de la implementació d’aquestes mesures, les pu-
dors continuen sent diàries i molt intenses.

L’entitat Prou Pudors ha esdevingut un agent actiu, i 
ha presentat una denúncia davant el Síndic de Greu-
ges per incompliment reiterat dels terminis fixats per 
al tancament de la instal·lació.

Igualment a principis de maig de 2012, la directora 
general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, va 
informar l’entitat i els regidors de medi ambient dels 
municipis de Vacarisses i Viladecavalls, que a partir 
del mes de juliol de 2012 hi hauria una millora notable 
pel que fa a les pudors de l’abocador i respecte al CTR 
que s’havien realitzat algunes millores com és la instal-
lació d’un nou biofiltre. El fet és que aquesta reducció 
de les pudors no s’ha produït.

Fins ara no s’ha obtingut cap compromís del Depar-
tament sobre la data de tancament de l’abocador, tot 
i haver permès que s’hi segueixin abocant residus, i 
segons les informacions que disposem el mes d’agost 
de 2011 es van imposar mesures correctores a l’em-
presa quan es va detectar que es treballava en més 
zones al descobert de les previstes en el centre, i se’ls 
va exigir que posessin brocals a 44 de les 116 xeme-
neies de biogàs que hi ha en funcionament per mini-
mitzar-ne les males olors. Tot aquest seguit d’incerte-
ses provoquen neguit en la ciutadania de Vacarisses i 
Viladecavalls atès que es segueixen produint pudors, 
i no sembla que l’empresa de mutu propi tingui a bé 
evitar-les.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

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

– Al tancament immediat de l’abocador de Coll Car-
dús a Vacarisses, en el cas que aquest no pogués fer-se 
de manera immediata, el Govern presentarà un calen-
dari de tancament de la instal·lació amb data màxima 
a inicis del 2015, i un calendari amb el programa i ca-
lendari de restauració de l’espai de l’abocador.

– Continuar intensificant els controls sobre la instal-
lació de l’abocador de Coll Cardús, mentre no sigui 
clausurat, i del Centre de Tractament de Residus per 
tal de vetllar que les mesures correctores per evitar 
les pudors estiguin actualitzades i proposar-ne d’al-

tres que es fessin necessàries per evitar molèsties als 
veïns.

– En el marc de la revisió del Pla de Residus s’establei-
xi una normativa sectorial per evitar l’impacte odorífic 
de les instal·lacions de residus.

– Crear una comissió de seguiment de l’abocador de 
Coll Cardús, formada per l’Agència Catalana de Re-
sidus, l’ajuntament de Vacarisses i l’Associació Prou 
Pudors de Coll Cardús, que es reunirà com a mínim 
dos cops l’any.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’estació del servei de rodalia de Premià de 
Mar
Tram. 250-00521/10

Presentació

Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, Marc Sanglas i Alcantarilla, 

del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya, Jordi Terrades i Santacreu, del 

Grup Parlamentari Socialista, Salvador Milà i 

Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, 

Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 18057 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Meritxell Roigé i Pedrola, portaveu a la Comissió  
de Territori i Sostenibilitat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Marc Sanglas i Alcantarilla, 
portaveu a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Jordi Terrades i Santacreu, portaveu a la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, porta-
veu a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Joaquim Arrufat i Ibàñez, 
portaveu a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del 
Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.
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Exposició de motius

L’estació de rodalia de Premià de Mar (Maresme) dó-
na servei, principalment, a 3 poblacions del baix Ma-
resme i és utilitzada, diàriament, per més de 10.000 
usuaris (dades del 2010).

A cavall entre el 2011 i el 2012, i sense una justificació 
clara, Adif va dur a terme una remodelació d’aquesta 
estació, que ha donat com a resultat una pèrdua signi-
ficativa de la seguretat per als usuaris, el manteniment 
d’alguns elements en molt mal estat i d’altres que no 
compleixen amb la normativa vigent i, en general, una 
disposició dels elements de l’estació que la fan més in-
còmode que abans.

Amb la remodelació, els usuaris es veuen obligats a 
travessar la carretera N-II per a accedir a l’estació, 
quan abans de la remodelació s’hi podia arribar pel 
pas soterrat existent. Així, sovint es produeixen situ-
acions de perill, que el passat 26 de març van resultar 
amb l’atropellament d’un noi de 17 anys, quan traves-
sava la carretera per a anar a agafar el tren.

Semblantment, la nova tanca perimetral, que s’ha 
instal·lat per a aïllar l’estació de la carretera, és tant fe-
ble que va permetre que el novembre passat un cotxe, 
que intentava aparcar, envaís l’andana en un tram on 
sovint hi ha usuaris esperant el tren, afortunadament 
sense víctimes.

Incomprensiblement, no s’ha aprofitat la remodelació 
per a renovar els dos ascensors (que massa sovint es-
tan espatllats) o, almenys, per a adequar el del cantó 
muntanya per al seu ús amb cadires motoritzades, i 
evitar així que les persones amb mobilitat reduïda es 
vegin obligades a travessar les vies; un fet que, a més 
de comportar un alt risc per les persones (la megafonia 
no arriba a l’altura de l’andana on es troba el pas per 
vies) està explícitament prohibit.

Les obres tampoc no s’han aprofitat per a reparar els 
baixants i els voladissos de l’edifici principal, que es 
troben en molt mal estat, o per a substituir les escales 
i els passamans que no compleixen el que estableix el 
Código Técnico de Edificación i el Codi d’Accessibili-
tat de Catalunya.

Per altra banda, la remodelació ha suposat un empit-
jorament de les condicions d’ús de l’estació: s’ha eli-
minat la connexió que, des de sempre, hi havia amb 
el passeig marítim, que un gran nombre d’usuaris fe-
ien servir; el disseny del recorregut d’accés a l’anda-
na direcció Mataró és absurdament llarg i complicat, i 
transcorre per l’andana contrària, provocant, en hores 
punta, situacions de perill; el disseny de la façana can-
to mar permet que, els dies de temporal de llevant, les 
onades entrin dins l’estació, inundant les escales d’ac-
cés al pas sota vies; fet que, juntament amb la tipologia 
del terra instal·lat en aquest pas, provoca nombroses 
caigudes dels usuaris.

Aquesta remodelació, que no ha estat mai inaugura-
da oficialment (aparentment va acabar al setembre del 
2012) i que ha tingut un cost de més de 1.600.000 eu-
ros, va incloure la instal·lació de tres mòduls d’esca-
les mecàniques que, a dia d’avui –vuit mesos després–, 
encara no han entrat en funcionament.

Cal comentar, de passada, que tota l’estació disposa 
sols de dos bancs, cap paperera i un sol extintor.

Del resultat d’aquesta remodelació, se’n desprèn que 
ha comptat amb un mal projecte, una precària execu-
ció de les obres i una manca absoluta de control de 
qualitat.

Un grup de prop de tres-cents usuaris han elaborat 
un informe tècnic sobre el resultat de les obres de re-
modelació de l’estació, que han fet arribar a la Subdi-
recció General de Construcció de la Direcció General 
de Ferrocarrils, del Ministeri de Foment. Aquest or-
ganisme, però, no ha donat cap resposta. Els usuaris 
han presentat també una queixa davant el Defensor 
del Pueblo, de l’Administració de l’Estat, que ha estat 
admesa a tràmit.

L’Ajuntament, d’ofici, i donant recolzament a les quei-
xes dels usuaris, ha demanat repetidament a Adif que 
corregeixi diversos aspectes que han resultat d’aquesta 
remodelació.

El passat 28 d’abril prop de cinc-centes persones es 
van manifestar al recinte de l’estació per a protestar 
per aquestes obres de remodelació, amb el resultat de 
l’ocupació de la via i dues persones imputades.

L’estació de Premià ja ha sofert diverses remodelaci-
ons desafortunades i, a més, existeix la promesa in-
complerta de l’obertura d’un l’abaixador a Can Pou 
(llargament reivindicat). Un abaixador que malgrat 
tenir un pressupost assignat de fa anys, a dia d’avui 
no està prevista encara la seva posada en funciona-
ment.

Per aquests motius, presenten la següent:

Proposta de resolució

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

1. Realitzar, amb la major celeritat possible, les ges-
tions necessàries amb el Ministeri de Foment, Adif i 
Renfe per tal que es corregeixin els aspectes de segu-
retat, accessibilitat i comoditat, afectats per la remode-
lació recent de l’estació de rodalia de Premià de Mar, i 
es millorin aquells aspectes que la remodelació ha ig-
norat, malgrat la seva necessitat i urgència, comptant 
amb la participació i assessorament del Il·lm. Ajunta-
ment de Premià de Mar.

2. Exercir les competències en inspecció de riscos la-
borals que li reconeix l’article 170.2 de l’Estatut d’Au-
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tonomia de Catalunya en relació a les condicions de 
l’estació de Premià de Mar.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2013

Meritxell Roigé i Pedrola, portaveu a la CTS del GP de 
CiU; Marc Sanglas i Alcantarilla, portaveu a la CTS 
del GP d’ERC; Jordi Terrades i Santacreu, portaveu a 
la CTS del GP SOC; Salvador Milà Solsona, diputat 
del GP d’ICV-EUiA; Jordi Cañas Pérez, portaveu a la 
CTS del GP de C’s; Joaquim Arrufat i Ibàñez, porta-
veu a la CTS del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
anual d’un informe de la balança fiscal entre 
Catalunya i l’Administració General de l’Estat 
en col·laboració amb el Ministeri d’Economia 
i Hisenda
Tram. 250-00522/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 18058 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Exposició de motius

El passat 21 de maig de 2013 el conseller d’Economia 
i Finances de la Generalitat de Catalunya, l’Honorable 
Sr. Andreu Mas-Colell, va presentar les balances fis-
cals entre la Generalitat de Catalunya i l’administració 
central de l’estat de l’any 2010. Aquest informe només 
utilitza un dels sis mètodes de càlcul emprats interna-
cionalment per a calcular les balances fiscals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Elaborar anualment, en col·laboració amb el Minis-
teri d’Economia i Hisenda, un informe de la balan-
ça fiscal entre la Comunitat Autònoma de Catalunya 
i l’Administració General de l’Estat corresponent al 
darrer exercici liquidat definitivament. Aquest infor-
me anual es farà d’acord amb mètodes de càlcul trans-
parents i seguint els mètodes emprats en el càlcul de la 

balança fiscal entre les Comunitats Autònomes i l’Ad-
ministració General de l’Estat.

2. Els mètodes de càlcul emprats per a elaborar aquest 
informe seran, com a mínim, el mètodes següents

– flux monetari sense neutralitzar

– flux monetari neutralitzat (ingressos)

– flux monetari neutralitzat (despeses)

– flux benefici sense neutralitzar

– flux benefici neutralitzat (ingressos)

– flux benefici neutralitzat (despeses)

3. Presentar en el si de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost del Parlament de Catalunya aquest 
informe, que servirà de base per a analitzar de forma 
objectiva i rigorosa la imputació territorial dels ingres-
sos i despeses de les institucions del sector públic en 
un període de temps determinat.

4. Fer públiques totes les dades de les balances fiscals 
interterritorials a nivell de Catalunya, entesa com a 
balança fiscal entre províncies, balança fiscal entre co-
marques i balança fiscal entre els principals municipis.

5. Fer arribar a tots els grups parlamentaris anualment 
l’avaluació de les balances fiscals interterritorials a ni-
vell de Catalunya.

6. Fer públiques totes les dades de la balança comer-
cial entre Catalunya i la resta de Comunitats Autò-
nomes.

7. Fer arribar a tots els grups parlamentaris anualment 
l’avaluació de la balança comercial entre Catalunya i 
la resta de Comunitats Autònomes.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
del Consell Rector del Paratge Natural d’In-
terès Nacional Pinya de Rosa, a Blanes, i la 
redacció del pla d’usos d’aquest paratge
Tram. 250-00523/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 18126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

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 
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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 d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

Aquest any se celebrarà el 10è Aniversari de la de-
claració de l’Espai Natural de Pinya de Rosa, a Bla-
nes (La Selva) com a Paratge Natural d’Interès Nacio-
nal (PNIN) per la Llei 25/2003 de la Generalitat de 
Catalunya. Després d’anys d’esforç de la societat bla-
nenca per assolir aquesta fita i aconseguir la protecció 
d’aquest espai natural emblemàtic per a la vila, el se-
güent pas semblava que arribaria sense dificultat: apli-
car la Llei i convocar el Consell Rector del PNIN, in-
tegrat per representants de totes les parts interessades. 
La finalitat d’aquest Consell ha de ser preparar un Pla 
d’Usos que permeti una gestió del paratge d’acord amb 
el disposat en la Llei en quant a les funcions que ha 
de tenir aquest Espai Natural. Però malgrat l’aparent 
celeritat que hauria de suposar aquest darrer tràmit, 
10 anys després de la declaració, encara no s’ha ma-
terialitzat.

Durant aquests anys el PNIN ha canviat de propie-
taris: actualment, un fons d’inversors de l’Europa de 
l’Est. Aquests han gestionat el paratge segons els seus 
propis interessos, desatenent el grau de protecció que 
suposa per a un Espai Natural estar inclòs dins la figu-
ra de PNIN, i per tant la gestió específica que reque-
reix. El motiu de tot això no és altre que la manca d’un 
Pla d’Usos que determini amb exactitud la seva gestió.

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. Convocar el Consell Rector del PNIN Pinya de Ro-
sa, així com actualitzar els nomenaments dels mem-
bres de les diferents parts representades.

2. Instar que el Consell Rector de Pinya de Rosa re-
dacti, en la major brevetat possible, el Pla d’Usos del 
PNIN de Pinya de Rosa, per atendre la gestió necessà-
ria del paratge.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marc Vidal Pou, diputat, del GP d’ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre les llars d’in-
fants El Petit Montgrí, de Torroella de Mont-
grí, i Mar i Cel, de l’Estartit
Tram. 250-00524/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 18332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
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’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El municipi de Torroella té 11.500 habitants amb un 
creixement els darrers 10 anys, del 12% i una població 
per escolaritzar de cero a tres anys de 224 nens/nenes.

El municipi de Torroella de Montgrí - L’Estartit dis-
posa de dues escoles bressol, una a cada un dels dos 
nuclis, des de fa 30 anys. Els governs d’esquerra quan 
han governat han prioritzat aquest servei públic que fa 
una funció social a part d’educativa, transcendent per 
la alta ocupació turística estacional.

L’any 1982-1983 es va obrir l’Escola Bressol Munici-
pal Mar i Cel de l’Estartit. Els darrers dos anys el Go-
vern de la Generalitat ha baixat els seves aportacions 
de manera substantiva, des de 1800 euros any/nen a 
uns 800 euros a més dels endarreriments de pagament 
als ajuntaments. Però paral·lelament el govern munici-
pal de Torroella de Montgrí de CiU + l’EST + PP ha 
externalitzat aquest servei a una empresa privada, el 
que ha suposat un increment acumulat en dos anys del 
33% de les quotes que paguen les famílies.

El pressupost de l’Escola Bressol Mar i Cel de l’Estar-
tit és de 200.000 euros per 54 places i el més preocu-
pant d’aquesta situació és que hi ha un 65% de places 
vacants degut a l’alt cost que han de suportar les fa-
mílies.

L’Escola Bressol El Petit Montgrí de Torroella de 
Montgrí té un pressupost de 477.000 euros per 115 pla-
ces i en aquest moment hi ha un 20% de places va-
cants.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a garantir l’accessibili-
tat de les famílies a l’Escola Bressol El Petit Montgrí 
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de Torroella i l’Escola Bressol Mar i Cel de l’Estartit 
aportant el Departament d’Ensenyament els endarreri-
ments a l’Ajuntament i revisar a la baixa les aportaci-
ons dels pares becant als nens/nenes que no utilitzen el 
servei per raons econòmiques.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Marina Geli i Fàbrega, diputades, 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
xarxa de calls
Tram. 250-00525/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 18397 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Maria Glòria Renom i 
Vallbona, diputada, Albert Batet i Canadell, diputat, 
Lluís Guinó i Subirós, diputat, Carles Pellicer i Pu-
nyed, diputat, Carles Puigdemont i Casamajó, diputat, 
Pere Regull i Riba, diputat, Meritxell Roigé i Pedro-
la, diputada, Maria Dolors Rovirola i Coromí, dipu-
tada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
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’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El judaisme català va ser present en els territoris de 
llengua catalana compresos més enllà del marc geo-
gràfic de la península ibèrica per un període de més de 
600 anys. Durant aquest període va desenvolupar una 
pròspera cultura pròpia amb una extensa producció li-
terària, religiosa, filosòfica i científica.

El judaisme que es va desenvolupar a casa nostra és 
d’una originalitat tan destacada que alguns estudiosos 
el qualifiquen d’únic, perquè hi varen confluir en el 
mateix temps i espai tres grans corrents del pensament 
jueu: la poesia i filosofia del judaisme andalusí; la cà-
bala i els temes trobadorescos vinguts de la Provença i 
el corrent tossafista procedent del centre d’Europa, de 
tal manera que nasqué una nova concepció del judais-
me i que va proporcionar figures cabdals com Abra-
ham ben Adret, Moixé ben Nakhman o Hadai Cres-
ques.

La vida d’aquest jueus catalans es va desenvolupar a 
l’interior de les nostres ciutats i viles sota una orga-
nització política, administrativa i econòmica amb uns 

trets característics propis en un espai que rep el nom 
de «call» mot que ve del llatí «callum» (pas estret en-
tre dues parets), ben diferent del terme «juderia», que 
és on vivien els jueus del Serafad. Així dons el mateix 
terme «call» (que no s’utilitza enlloc més del mon) ja 
recull la singularitat del judaisme que es va desenvolu-
par en les nostres terres.

La situació legal dels jueus, havia estat tractada ja en 
èpoques antigues en diversos codis legals que regu-
laven la vida de tots els estaments de la societat. Els 
furs i les cartes de poblament medievals esmenten tot 
sovint els drets i els deures dels jueus, que els garanti-
en la llibertat de culte i el desenvolupament de la vida 
comunitària segons les seves pròpies lleis religioses. 
A l’edat mitjana les aljames catalanes(comunitats jue-
ves que acollien diverses poblacions estructurades en 
òrgans de govern local) gaudien d’un estatut d’autono-
mia. Administraven justícia segons el dret hebraic, fo-
namentat en la Bíblia i el Talmud; tenien el seu propi 
sistema educatiu, que implicava l’estudi de la llengua 
i de la cultura hebrees, i gaudien d’institucions per re-
gular les activitats de la comunitat en tots els ordres 
de la vida quotidiana, sempre però sota l’autoritat so-
birana del rei.

Per aquest motiu, en parlar dels barris jueus cata-
lans d’època medieval només es pot fer amb el terme 
«call», ja que donar-los el nom de «juderies» seria al-
terar la realitat.

L’actual existència de nombrosos calls dispersos per 
tot el territori, fa necessari un programa per crear una 
xarxa de calls jueus amb unes característiques concre-
tes que permeti l’elaboració d’una història del judais-
me català ben documentada i de gran abast. En aquest 
sentit creiem que són fonamentals tan les grans ciu-
tats –Barcelona, Girona, Tortosa, Besalú, etc.–, com 
els pobles petits –Vilajuïga, Matajudaica, Falset, etc.–, 
perquè només reunint, valorant i analitzant els diver-
sos materials d’arreu, es podrà assolir una visió global 
i contrastada del llegat jueu català i, a partir d’aquí, es-
criure’n la història.

Fins ara no s’ha dut a terme cap estudi aprofundit de 
tots els calls, i ni tan sols se n’ha arribat a fer cap in-
ventari exhaustiu que inclogui totes les poblacions que 
tenen algun vestigi jueu. L’organització d’una xarxa 
seria el punt de partença per realitzar estudis que per-
metrien una visió global del judaisme català.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

Proposta de resolució per la creació  
d’una xarxa de calls a Catalunya

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a emprendre les accions necessàries per tal de 
dur a terme els següents punts:
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1. La creació d’una xarxa de calls arreu de Catalunya. 
Que sigui oberta a totes les poblacions on hi va haver 
presencia jueva i que vulguin participar en l’estudi i 
divulgació del seu passat jueu. Una xarxa que perme-
ti l’elaboració d’una història del nostre judaisme ben 
documentada i de gran abast tenint en compte tant les 
grans ciutats com les petites poblacions.

2. Crear una base de dades a partir de l’estudi coordi-
nat dels arxius d’arreu del territori per mitjà de la im-
plicació dels seus arxivers i de les institucions que els 
emparen, publicar-ne els resultats i agrupar els treballs 
fruit de la recerca, que permetin seguir les petjades 
dels jueus catalans i generar relacions que fins ara no 
s’han establert de forma sistemàtica.

3. La creació de les rutes culturals de la xarxa de calls. 
Unes rutes culturals, que s’hauran de basar, fidels a 
la historia, en les recerques precedents, i que hauran 
d’optar per un model cultural que valori i potenciï en-
cara més el nostre llegat. La cura en el plantejament 
d’aquestes rutes, fornirà una documentació de gran in-
terès, que ajudarà a conèixer millor aquesta part de la 
història de Catalunya.

4. Mitjançant les noves tecnologies, recrear els antics 
calls i accedir a la documentació dels arxius digital-
ment per tal de fer arribar una informació sempre ac-
tualitzada, acurada i atractiva a un turisme de nivell.

5. Considerar la possibilitat d’impartir aquesta temà-
tica a les escoles i als instituts mitjançant la introduc-
ció del judaisme català en els programes d’història de 
Catalunya, i que aquest coneixement afavoreixi l’ober-
tura i l’establiment de llaços culturals i també empre-
sarials entre d’altres.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu; Maria Glòria Renom i 
Vallbona, Albert Batet i Canadell, Lluís Guinó i Subi-
rós, Carles Puigdemont i Casamajó, Pere Regull i Ri-
ba, Meritxell Roigé i Pedrola, Maria Dolors Rovirola 
i Coromí, Carles Pellicer i Punyed, diputats del GP 
de CiU

Proposta de resolució sobre la campanya de 
prevenció d’incendis del 2013
Tram. 250-00526/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 18462 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 

145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

En 2012 es van cremar 15.025 hectàrees forestals. Un 
any molt preocupant en matèria d’incendis. Des de 
1986, el 2012 ha estat el quart any amb més superfície 
cremada, només superat pels anys 1986, 1994 i 1998.

Aquest fet és una senyal d’alarma més en la necessitat 
de donar un nou impuls a les polítiques de prevenció i 
extinció d’incendis.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Revisar el pressupost del Departament d’Interior i 
fer les modificacions pertinents per a garantir els re-
cursos humans i materials necessaris per a la campa-
nya de prevenció d’incendis del 2013, amb la finalitat 
d’afrontar amb garanties els riscos en matèria de pre-
venció i extinció d’incendis.

2. Presentar, durant el primer semestre del 2013, un 
projecte de llei de regulació dels serveis de prevenció i 
extinció d’incendis i de salvaments.

3. Definir, d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries i la legislació vigent, les convocatòries fins al final 
de la legislatura per a la incorporació de bombers pro-
fessionals i bombers voluntaris, i també la promoció 
interna de bombers d’escala tècnica, caporals, sergents 
i oficials, i intentar cobrir les places que la normativa 
permet de reposar.

4. Presentar davant la Comissió d’Interior un informe 
sobre el grau de compliment de les recomanacions de 
la Resolució 662/VIII del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova el dictamen de la Comissió d’Investi-
gació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan, i 
determinar les actuacions que té previstes per als anys 
2013 i 2014, desglossades per exercicis, per a complir 
completament les dites recomanacions.

5. Revisar les necessitats formatives dels bombers pro-
fessionals i dels bombers voluntaris i presentar, en el 
termini de quatre mesos, una oferta formativa que era-
diqui els dèficits de l’oferta actual.

6. Presentar, abans del 1 d’octubre de 2013, un regla-
ment del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat 
que substitueixi els decrets 246/1996, del 5 de juliol 
(versió refosa), i 68/2000, del 8 de febrer, des del dià-
leg i el consens, i amb la participació activa del Con-
sell de Bombers Voluntaris de la Generalitat, i apro-
var-lo, a tot tardar, durant el primer trimestre del 2013. 
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En tot cas, s’ha de suprimir el límit d’edat per a l’accés 
al Cos, fixat en els trenta-cinc anys.

7. Presentar davant la Comissió d’Interior un infor-
me sobre la capacitat de resposta i la gestió dels parcs  
de bombers voluntaris i sobre l’adequació del model de  
cobertura de què gaudeixen els bombers voluntaris 
per accidents o invalideses derivats de llur tasca pro-
fessional com a bombers voluntaris.

8. Impulsar actuacions per a promoure i dignificar el 
reconeixement social de la tasca dels bombers profes-
sionals i voluntaris.

9. Presentar davant la Comissió d’Interior un informe 
sobre la valoració i l’execució i liquidació del pressu-
post de la campanya forestal de 2012.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a reactivar l’economia i crear ocupació
Tram. 250-00527/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 18569 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Exposició de motius

En el sisè any de la crisi econòmica més profunda que 
ha patit Espanya en la seva història recent, amb unes 
taxes d’atur amb nivells que no s’han conegut fins ara, 
i sense cap recuperació, és precís adoptar decisions ur-
gents i de caràcter integral.

Al llarg del 2012 i el 2013 l’economia espanyola ha 
perdut casi 1,2 milions de llocs de treball; s’ha arri-
bat als 6,2 milions d’aturats; la taxa d’atur s’ha situat 
en el 27,2% i en el 57,2% per als joves; casi 2 milions 
de llars tenen tots els seus membres a l’atur i pràcti-
cament 3,5 milions d’aurats busquen feina des de fa 
més d’un any. A més, la protecció per la desocupació 
deixa fora de qualsevol cobertura a més de 3,3 milions 
d’aturats.

Les noves previsions del Govern de l’Estat contingudes 
en el Programa Nacional de Reformas i en la Actua-
lización del Plan de Estabilidad, presentades desprès 
del Consell de Ministres del proppassat 26 d’abril de  
2013, són absolutament descoratjadores: destrucció  
de més de 1.300.000 d’ocupacions al llarg de la legis-
latura i una taxa d’atur propera al 26% al finalitzar 
2015. Però, segurament, lo pitjor de la nova situació no 
està tant en la persistència d’un volum de desocupació 
tan elevat que afecta a la supervivència del sistema de 
protecció social i a la consistència del nostre sistema 
financer, sinó en la capacitat de les actuals polítiques 
per a fer front a una situació d’extraordinària gravetat.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista creu que 
és necessari un canvi en les polítiques econòmiques, 
tant en la Unió Europea com en la del nostre país. Un 
canvi que, en lo que es refereix a Europa, ha d’afectar 
en l’orientació general de la política fins ara desenvo-
lupada, la qual ha d’introduir mesures per a estimu-
lar el creixement, i al ritme d’aplicació de les reformes 
institucionals pendents a la zona euro.

Un canvi que a Espanya hauria de concretar-se en la 
posada en marxa de mesures que facilitin el crèdit al 
sector privat, d’estímuls selectius a curt termini per re-
activar l’economia i la creació d’ocupació, de mesures 
que parin la destrucció de llocs de treball i afavoreixin 
l’ocupació de joves i de majors de 50 anys i en refor-
mes orientades a aconseguir una economia més com-
petitiva, basada en el coneixement i en la innovació, i 
amb més pes en les nostres exportacions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat i instar al Govern de l’Estat a explorar amb 
voluntat d’acord i generositat col·lectiva, actuacions i 
mesures en determinats àmbits que serveixin per:

1. Impulsar un programa de consolidació fiscal més 
creïble i que permeti el creixement.

– Espanya i els països del sud d’Europa necessiten 
acomodar els seus esforços per aconseguir l’equilibri 
pressupostari a les seves possibilitats de recuperació 
econòmica. Per això, és necessari que es revisin els 
compromisos d’ajust fiscal, plantejant mesures com 
l’exclusió del còmput del dèficit, per a objectius d’esta-
bilitat, polítiques de despesa amb la inversió producti-
va, I+D+i o formació.

2. Millorar el finançament de les empreses i famílies. 
En aquest àmbit és necessari actuar en dos fronts:

– En el si de la Unió Europea. Exigint al Banc Central 
Europeu (BCE) que utilitzi totes les eines al seu abast 
per assegurar que els diners que presta als bancs ar-
ribin a finançar les empreses i llars, i que treballi per 
aconseguir la unitat real del mercat monetari europeu. 
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Potenciant també, la capacitat d’actuació del Banc Eu-
ropeu d’Inversions per al finançament de projectes.

– En l’àmbit intern. Entre d’altres mesures s’ha de cre-
ar un fons públic amb recursos del MEDE per facilitar 
el finançament de les empreses i per reestructurar el 
deute de les llars amb càrregues hipotecàries i que ha-
gin entrat en una situació d’insolvència sobrevinguda.

3. Combatre la desocupació massiva i les seves conse-
qüències socials:

– S’han d’estudiar mesures per parar la pujada de la 
desocupació amb una moratòria d’acomiadaments si-
milar a la portada a terme a Alemanya. I mesures per 
fomentar la creació d’ocupació, especialment dirigi-
da als joves, amb i sense formació, i als majors de 50 
anys.

– Així mateix, per pal·liar les conseqüències socials de 
la desocupació massiva, s’han d’enfortir els programes 
de protecció social i lluita contra la pobresa.

4. Incrementar la competitivitat de la nostra economia, 
estimular la inversió i millorar la qualitat de les nos-
tres institucions i la eficiència del sector públic:

– El Govern de l’Estat ha de plantejar mesures que im-
pulsin el desenvolupament de nous sectors industrials 
de futur i modernitzar els nostres sectors més conso-
lidats. S’ha d’ajudar a les empreses a exportar més, a 
guanyar grandària i a invertir en investigació i desen-
volupament.

– És necessari millorar el nostre marc institucional per 
a facilitar la creació de noves empreses i millorar la 
competència efectiva en tots els sectors, plantejant re-
formes, igualment, per a que les administracions pú-
bliques siguin més eficients i transparents en el seu 
funcionament.

5. Arribar a l’estabilitat pressupostària sense sacrificar 
el nostre estat social, ni la capacitat del sector públic 
per a dinamitzar l’economia:

– Espanya té un problema d’ingressos públics. Es re-
capten 8 punts de PIB menys que a la mitjana dels  
països de la Unió Europea. És per això que és neces-
sari abordar una reforma fiscal en profunditat, que no 
pugi els tipus impositius a les classes mitjanes, ni als 
treballadors, però que augmenti els ingressos, recap-
tant de qui té molt i paga molt poc per la enginyeria 
fiscal o dels que no paguen res per al frau que prac-
tiquen.

6. Promoure des del Govern de l’Estat un pacte de ren-
des entre patronal i sindicats, que permeti la implica-
ció dels partits polítics amb representació parlamentà-
ria i dels Governs de les Comunitats Autònomes fins a 
arribar a compromisos col·lectius.

– Aquest pacte a de posar fre a un procés de deva-
luació salarial unilateral, desordenat i no compartit, i 
aconseguir que la moderació en salaris estigui acom-

panyada d’una contenció dels beneficis empresarials, 
dels preus i d’un reforç de la política social.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a la utilització del siste-
ma cos a cos i de canons d’aigua en la ges-
tió de l’ordre públic
Tram. 250-00528/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 18590 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

En la present legislatura, s’ha constituït en aquesta 
Cambra la Comissió d’Estudi dels Models de Segure-
tat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses.

El passat mes de maig, el Departament d’Interior va 
lliurar als Grups Parlamentaris i va fer públic l’Infor-
me sobre «La gestió de l’ordre públic a Catalunya».

És imprescindible estudiar i avaluar els diferents sis-
temes de gestió de l’ordre públic i veure si és possible 
o no la seva implantació en el model de seguretat que 
ens hem dotat a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un informe, per tal de lliurar-lo a 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses, amb la finalitat d’avaluar:

a) El nombre d’agents necessaris, el cost, els mitjans 
materials i les necessitats formatives que serien neces-
sari per implantar un model de contacte en la gestió de 
l’ordre públic, també anomenat «cos a cos» com el que 
ha estat implantat per exemple a Alemanya. També, 
caldrà incloure una avaluació de l’increment del nom-
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bre de lesions que es podrien produir tant respecte els 
ciutadans com els agents.

b) El cost, les infraestructures, els mitjans personals i 
material necessaris per implantar en la gestió de l’or-
dre públic la utilització de canons d’aigua així com la 
lesivitat del seu ús.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a la utilització de vehi-
cles dels Mossos d’Esquadra pels coman-
daments d’aquest cos
Tram. 250-00529/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 18591 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

D’acord amb les informacions de diversos Sindicats 
dels Mossos d’Esquadra, diversos comandaments del 
Cos, en la prestació dels servei, utilitzen i se’ls adscriu 
la utilització d’un vehicle del Cos. En alguns casos, a 
més, el vehicle el condueix un altre agent.

L’exigència de transparència en la gestió dels serveis 
públics és un dret dels ciutadans i una obligació de les 
administracions públiques. Per exemple, el Parlament 
de Catalunya durant fa anys ha donat a conèixer amb 
total transparència el nombre de vehicles oficials que 
disposa així com els conductors que presten aquest 
servei.

En l’exercici de la tasca parlamentària i d’acord amb 
el procediment establert, s’ha demanat al Govern co-
nèixer aquesta informació, però no s’ha obtingut res-
posta.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar, en el termini de dos mesos, un 
informe a la Comissió d’Interior on s’informi del nom-
bre de vehicles que són utilitzats pel comandaments 
dels Cos de Mossos d’Esquadra en la prestació dels 
seus serveis, el nombre de conductors d’aquests vehi-
cles així com el règim d’ús d’aquests vehicles i els mit-
jans materials que hi tenen adscrits.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de banderes independentistes a l’uniforme 
per part dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00530/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 18592 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Els agents dels Mossos d’Esquadra tenen l’obligació 
en l’exercici de la seva actuació d’actuar amb absoluta 
neutralitat política.

Cal entendre que s’incompleixen aquestes obligacions 
quan en l’actuació d’un agent uniformat incorpori en 
el seu vestuari elements distintius d’una determinada 
ideologia política com pot ser la incorporació d’una 
estelada.

És obligació del Departament d’Interior vetllar per 
que tot els agents del Cos dels Mossos d’Esquadra 
exerceixin les seves funcions amb absoluta neutralitat 
política.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a evitar que agents del Cos de Mossos d’Es-
quadra en l’exercici de les seves funcions puguin lluir 
en el seu vestuari distintius de qualsevol ideologia po-
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lítica i de forma més concreta que puguin lluir bande-
res independentistes i quan això succeeixi procedeixi 
a aplicar el corresponent procediment sancionador.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució de rebuig de la re-
pressió dels moviments feministes a Tunísia
Tram. 250-00531/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 18705 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu i Gemma Calvet i 
Barot, diputada 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 d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

La situació a Tunísia vers els drets de les dones, enca-
ra dista molt de poder encaixar en els canvis polítics i 
democràtics que s’han produït en aquest país. Concre-
tament, el cas de la jove de 18 anys, militant feminista, 
Amina Sboui, membre del grup Femen, ingressada a 
presó i multada per un tribunal per possessió d’un es-
prai autodefensa, basant-se en un text legal del segle 
xix, és l’exponent actual de una clara injustícia. A això 
se li afegeix, la resposta repressiva contra les activistes 
feministes franceses i alemanyes que li han donat su-
port, també empresonades.

Amina Sboui va ser empresonada coincidint amb la 
celebració del congrés del partit salafista, partidari de 
la Xaria que defensa la versió més repressiva de l’Is-
lam, molt contestada pels moviments de dones isla-
mistes.

Actualment els càrrecs contra la militant feminista 
son d’associació de malfactors, amb penes previstes de 
12 anys de presó. El procés és clarament polític i con-
demna la reivindicació dels drets de les dones.

Es necessari donar recolzament i mostrar la solidaritat 
envers aquests moviments de dones que s’estan pro-
duint en els països amb presència encara de polítiques 
islamistes radicals. La seva lluita ha de comptar amb 
el suport i el reconeixement dels espais i institucions 
democràtiques d’arreu, trencant el silenci i l’aïllament 

davant d’una qüestió de drets humans de caràcter uni-
versal.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya,

1. Rebutja la condemna d’Amina Sboui i la repressió 
dels moviments feministes a Tunísia.

2. Insta el Govern de la Generalitat a que es dirigeixi 
al consolat de Tunísia a Barcelona a fi de traslladar el 
posicionament del Parlament de suport a les dones em-
presonades i peticionar de forma expressa que cessi la 
repressió judicial contra les mateixes i que articuli els 
mecanismes institucionals i de govern necessaris per a 
què es posin en llibertat Amina Sboui i la resta de fe-
ministes empresonades.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 19414).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 05.06.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 19602).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 06.06.2013.
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Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei per al 
desenvolupament d’una banca pública cata-
lana
Tram. 270-00006/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 18080 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, 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 proposició de llei següent:

Exposició de motius

L’objectiu d’aquesta Proposició de Llei és dotar de 
l’Institut Català de Finances (ICF), actualment confi-
gurat com a entitat de dret públic que té per objectiu 
aportar finançament al sector empresarial i contribuir 
a la reactivació de l’economia catalana, de la natura-
lesa jurídica d’entitat de crèdit, per tal que pugui ac-
tuar com a banca pública catalana. Per aquesta raó, es 
proposa la modificació de la legislació d’àmbit estatal 
que regula les entitats de crèdit per incloure-hi l’Ins-
titut Català de Finances, dotant-lo de la corresponent 
fitxa bancària, equiparant-lo a les altres entitats de crè-
dit que operen en el mercat financer com els bancs, 
les caixes d’estalvi, les cooperatives de crèdit, els es-
tabliments financers de crèdit o l’Instituto de Crédito 
Oficial.

L’Institut Català de Finances va néixer el 1985 assu-
mint les funcions del Consell Assessor Econòmico-
Social i Financer creat un any abans. Durant aquests 
27 anys d’història, l’Institut Català de Finances ha 
desenvolupat una important activitat en avals, préstecs 
i participació directa en societats mercantils. La cre-
ació a mitjans dels anys vuitanta de l’Institut Català 
de Finances va respondre a la voluntat de dissenyar 
un instrument principal i directe per a l’execució de 
la política financera de l’Administració autonòmica ca-
talana. La seva llei de creació (Llei 2/1985, de 14 de 
gener), el va definir com a organisme autònom de ca-
ràcter financer, amb funció d’entitat creditícia pública 
i d’agència financera de la Generalitat i del Parlament 
de Catalunya.

El marge d’actuació de l’ICF s’ha anat ampliant a tra-
vés de disposicions posteriors, que han modificat el 
seu marc legal. D’entre aquestes, la majoria fan refe-
rència a l’augment de la seva capacitat d’actuació fi-
nancera; i així, tot mantenint la canalització de gran 

part de l’activitat a través de la formalització de prés-
tecs o d’avals, ha ampliat l’abast de la seva actuació 
amb l’atorgament d’autorització per crear i participar 
en altres empreses, com ara la constitució d’Institut 
Català de Finances Holding, el 2002; la d’ICF Equipa-
ments, el 2004 i la d’IFEM, el 2008. L’ICF ha promo-
gut la creació de diversos instruments de capital risc 
i de la societat de garantia recíproca Avalis, SGR el 
febrer de 2003.

Tot i tenir definides aquestes funcions, l’Institut Ca-
talà de Finances no té la naturalesa jurídica d’entitat 
de crèdit i, per tant, no té la fitxa bancària amb la que 
podria operar com un banc públic de manera comple-
ta, accedint als mercats de capitals o a les subhastes 
de liquiditat del Banc Central Europeu, entre d’altres.

L’any 2011, en l’actual context de crisi econòmica i 
financera, la necessitat de nous instruments en mans 
dels poders públics per poder operar en els mercats fi-
nancers amb l’objectiu d’obtenir finançament per a la 
dinamització de l’economia i per a desenvolupar in-
versions que permetin augmentar la competitivitat i 
productivitat. En el nostre entorn més immediat, mol-
tes administracions estatals compten amb instruments 
de banca pública que permeten aquesta canalització 
de de l’estalvi cap a inversions estratègiques i suplir la 
manca de crèdit de les entitats financeres privades. El 
govern de l’Estat espanyol compta, per la seva banda, 
amb l’Instituto de Crédito Oficial que malgrat no s’ha 
utilitzat en tota la seva potencialitat, ha tingut un paper 
essencial en l’obtenció de capital als mercats financers 
per posar-lo a disposició, via préstec, de les adminis-
tracions locals i autonòmiques i les empreses priva-
des. En la Unió Europea, i concretament a Alemanya, 
més enllà de l’experiència dels Landesbanken (bancs 
comercials de propietat majoritària en mans dels go-
verns dels länder alemanys) que realitzen la funció de 
banca majorista en relació a les sparkassen (les caixes 
d’estalvi públiques), i que faciliten el finançament de  
les inversions públiques i de les línies estratègiques  
de creixement per a l’economia de cada länder, existei-
xen també bancs de desenvolupament en determinats 
länder, com Brandenburg, Schleswig-Holstein, Berlin, 
Renània-Palatinat o Renània del Nord-Westfàlia. Als 
Estats Units, destaca l’experiència del Bank of North 
Dakota, banc públic d’aquest estat amb una gran inci-
dència en l’economia del territori.

Les principals millores que aportaria l’evolució de 
l’Institut Català de Finances cap a una estructura prò-
pia de la banca pública són la major facilitat per a 
captar capital (tant operant en els mercats financers, 
captant dipòsits de persones jurídiques i físiques i 
d’institucions públiques, i obrint la possibilitat d’acce-
dir a les subhastes de liquiditat del Banc Central Euro-
peu) i la capacitat per a realitzar operacions financeres 
pròpies de l’activitat tradicional de la intermediació 
bancària. A part, l’Institut Català de Finances passaria 
a estar regulat per la normativa bancària, tant pel que 
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fa la solvència, governança, etc., fet que aportaria més 
seguretat als operadors del mercat i obriria les portes a 
facilitar també la seva activitat actual.

D’aquesta manera, i d’acord amb la normativa existent, 
com a banca pública amb naturalesa jurídica d’entitat de 
crèdit, l’Institut Català de Finances seguirà l’operativa 
bancària de mercat: presentació de comptes anuals con-
solidats d’acord amb les Normes Internacionals d’Infor-
mació de la Unió Europea, normes de Basilea, Circulars 
del Banc central en tant que supervisor i altra normativa 
estatal i catalana que li sigui aplicable.

Finalment, després de l’aprovació d’aquesta proposició 
de llei per part de les Corts Generals, seria necessària 
la reforma legislativa per part del Parlament de Cata-
lunya del Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desem-
bre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Ins-
titut Català de Finances, per tal d’adaptar l’estructura, 
les funcions, l’organització, el control i el règim dels 
recursos a les pròpies de la banca pública.

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 
per al desenvolupament d’una banca pública 
catalana

Article únic. Modificació de l’article 1  
del Reial decret legislatiu 1298/1986,  
de 28 de juny, sobre adaptació del dret vigent 
en matèria d’entitats de crèdit al de les 
Comunitats Europees

Es modifica l’apartat segon, que restarà redactat de la 
manera següent:

«2. Es conceptuen com a entitats de crèdit:

a. L’Institut de Crèdit Oficial.

b. Els Bancs.

c. Les Caixes d’Estalvis i la Confederació Espanyola 
de Caixes d’Estalvis.

d. Les Cooperatives de Crèdit.

e. Els Establiments Financers de Crèdit.

f. L’Institut Català de Finances.»

Palau del Parlament, 28 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la formació professional
Tram. 302-00042/10

Esmenes presentades
Reg. 19421; 19494; 19521; 19538; 19539 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 05.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 19421)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes  
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la formació professional (tram. 302-00042/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 3 bis. Nova redacció.

«3 bis. Millorar la informació sobre la Formació Pro-
fessional al món de l’empresa, per tal que aquesta co-
negui en profunditat aquests estudis i tot el que poden 
aportar-li en matèria de recursos humans.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 15. Nova redacció.

«15. Reformular les pràctiques en centres de treball 
per promoure la capacitació professional a través de 
la formació en alternança buscant totes les formulaci-
ons que permeten els contractes de Formació i Apre-
nentatge.»

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 19494)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat 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 



10 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 97

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 44

següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la formació professional (tram. 
302-00042/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Punt 2

«2. Potenciar [...] visió territorial i dels sectors produc-
tius, d’acord amb els eixos estratègics del III Pla Gene-
ral de Formació Professional de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Punt 3 

«3. Crear [...] educatius, d’acord amb els eixos estratè-
gics del III Pla General de Formació Professional de 
Catalunya.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Punt 4

«4. Encarregar [...] en l’àmbit laboral, d’acord amb els 
eixos estratègics del III Pla General de Formació Pro-
fessional de Catalunya.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Punt 7

«7. Crear [...], amb la participació dels ens locals, els 
agents socials i organitzacions empresarials, que [...] 
al curs 2014/15, d’acord amb els eixos estratègics del 
III Pla General de Formació Professional de Catalu-
nya.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Punt 8

«8. Elaborar [...] amb els agents socials i organitzaci-
ons empresarials que ha de ser una de les bases per es-
tablir una planificació dinàmica de l’oferta formativa 
ajustada a les necessitats del territori, d’acord amb els 
eixos estratègics del III Pla General de Formació Pro-
fessional de Catalunya.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Punt 9

«9. Incrementar [...] i les organitzacions empresarials, 
d’acord amb els eixos estratègics del III Pla General de 
Formació Professional de Catalunya.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Punt 11

«11. Establir [...] excloses en l’actualitat, d’acord amb 
els eixos estratègics del III Pla General de Formació 
Professional de Catalunya.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Punt 12

«12. Elaborar [...] de Catalunya, molt especialment 
quan els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per l’any 2013 no han estat aprovats.»

9 Esmena núm. 9
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Punt 13

«13. Que les taxes en la matriculació de mòduls forma-
tius per al proper curs 2013/14 que assegurin la igual-
tat d’oportunitats en l’accés a la formació professional 
inicial, tenint en compte que els pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per l’any 2013 no han estat apro-
vats.»

10 Esmena núm. 10
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Punt 14

«14. Assegurar durant [...] dels mòduls formatius, te-
nint en compte que els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per l’any 2013 no han estat aprovats.»

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 19521)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la formació professional (tram. 302-00042/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Mesures d’ordenació del sistema: 

1. Crear en el termini de sis mesos un organisme pú-
blic Elaborar en el marc del Consell Català de la For-
mació Professional un protocol de coordinació de les 
accions formatives desenvolupades pels Departaments 
d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació per promou-
re la integració funcional de la Formació Professional 
(inicial, contínua i ocupacional). Aquest organisme ha 
de comptar amb la participació de les organitzacions 
sindicals i patronals.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 19538)

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 formació professional (tram. 
302-00042/10).

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

Del punt 1

«1. Promoure la integració funcional de la formació 
professional (formació inicial i formació per a l’ocu-
pació) d’acord amb les previsions contingudes en el 
III Pla General de Formació Professional a Catalu-
nya, 2013-2016, proposat pel Consell Català de For-
mació Professional i aprovat per Acord de Govern de 
30 de març de 2013.»

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

Del punt 2

«2. Potenciar l’oferta de formació contínua i formació 
ocupacional en la xarxa de centres de FP inicial, es-
pecialment els de titularitat pública, com a millor ga-
rantia de disposar d’una oferta integrada de formació 
professional en tots els territoris i sectors. Crear i es-
tendre una xarxa majoritàriament pública de centres 
integrats de Formació Professional que tinguin una 
oferta de Formació Professional integrada des de la vi-
sió territorial i dels sectors productius.»

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

Del punt 3

«3. Crear durant el curs 2013-2014 un Sistema Coordi-
nat d’Informació i Orientació per poder orientar sobre 
el millor itinerari formatiu de les persones, que integri 
totes les dades globals i territorials d’oferta formativa 
i les de l’Observatori del Treball i estigui a disposició 
dels centres educatius.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. D’acord amb allò que preveu l’Eix 3 del III Pla 
de Formació Professional de Catalunya, proposat pel 
Consell Català de Formació Professional, regular un 
mecanisme de reconeixement i acreditació de compe-
tències professionals per garantir i millorar l’accés de 
les persones treballadores al reconeixement i acredi-
tació de les competències professionals adquirides en 
l’àmbit laboral, i promoure la seva valoració social.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Incentivar la creació i l’extensió dels Consells 
d’àmbit territorial de la Formació Professional vincu-
lats en xarxa al Consell Català de la Formació Profes-
sional, amb la participació de les administracions lo-
cals, els centres educatius, les empreses i els sindicats, 
com a interlocutors en la planificació i l’avaluació dels 
sistema.»



10 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 97

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 46

6 Esmena núm. 6
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Utilitzar la recollida d’informació i prospecció del 
mercat de treball, que disposa l’Observatori d’Empre-
sa i Ocupació i les dades d’inserció laboral dels gra-
duats de formació professional inicial que disposa el 
departament d’Ensenyament per elaborar el criteris de 
programació recollits en un informe de situació com 
a base de la planificació de l’oferta formativa de tot el 
sistema de formació i qualificació professional per al 
curs 2014-15. L’informe contindrà un mapa de necessi-
tats formatives relacionades amb les perspectives d’ocu-
pació i comptarà amb la participació dels agents econò-
mics i socials que formen part del Consell Català de la 
Formació Professional.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Elaborar i actualitzar un mapa de necessitats for-
matives relacionades amb les perspectives d’ocupació 
en coordinació amb els agents socials que ha de ser la 
base per establir una planificació dinàmica de l’oferta 
formativa ajustada a les necessitats del territori.»

8 Esmena núm. 8
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Promoure l’extensió de la modalitat de forma-
ció professional dual i en alternança treball-formació, 
d’acord amb el calendari del III Pla General de la For-
mació Professional de Catalunya, avaluant anualment 
els seus resultats i establint prèviament els mecanismes 
que garanteixin la correcta contractació laboral i inclu-
sió en els convenis col·lectius respectius dels joves que 
hi participen.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Promoure des del sistema d’informació i orienta-
ció l’equilibri en al presència de les dones i els homes 
en les diferents famílies professionals.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Elaborar, amb caràcter anual, una previsió eco-
nòmica que abasti les actuacions a executar en cada 
període, en relació als objectius del III Pla General de 
Formació Professional.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Garantir que l’accés als estudis no queda limitat a 
cap persona per raons econòmiques i així s’articularà 
un sistema de bonificacions complementari a la políti-
ca de beques per garantir que cap alumne deixi d’acce-
dir i cursar la Formació Professional inicial per raons 
socioeconòmiques.»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 14

«14. Garantir els recursos suficients pel funcionament 
adequat dels centres públics de Formació Professio-
nal.»

Palau del Parlament, 5 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 19539)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada 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 formació professional 
(tram. 302-00042/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 1

«Promoure la integració funcional de la formació pro-
fessional (formació inicial i formació per a l’ocupació) 
d’acord amb les previsions contingudes en el III Pla 
General de Formació Professional a Catalunya, 2013-
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2016, amb l’impuls i la coordinació del Consell Català 
de la Formació Professional.»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 2

«Potenciar l’oferta de formació contínua i formació 
ocupacional en la xarxa de centres de FP inicial, es-
pecialment els de titularitat pública, com a millor ga-
rantia de disposar d’una oferta integrada de formació 
professional en tots els territoris i sectors. Crear i es-
tendre una xarxa pública de centres integrats de For-
mació Professional que tinguin una oferta de Forma-
ció Professional integrada des de la visió territorial i 
dels sectors productius a partir dels centres existents, 
especialment els de titularitat pública.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 4 

«D’acord amb allò que preveu l’Eix 3 del III Pla de 
Formació Professional de Catalunya, proposat pel 
Consell Català de Formació Professional, regular un 
mecanisme de reconeixement i acreditació de compe-
tències professionals per garantir i millorar l’accés de 
les persones treballadores al reconeixement i acredi-
tació de les competències professionals adquirides en 
l’àmbit laboral, i promoure la seva equivalència amb 
títols i certificats de professionalitat.»

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 5 

«Incentivar la creació i l’extensió dels Consells Muni-
cipals i Comarcals d’àmbit territorial de la Formació 
Professional vinculats en xarxa amb al Consell Català 
de la Formació Professional, amb la participació dels 
governs de les administracions locals, els centres edu-
catius, les empreses i els sindicats com a interlocutors 
en la planificació i l’avaluació dels sistema.»

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 6

«Incrementar l’oferta pública de la formació professi-
onal inicial per al curs 2013-14 per assegurar que cap 
persona demanat d’aquests formació quedi sense pos-
sibilitat de seguir estudiant d’estudiar formació profes-
sional.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Dels punts 7 i 8

«Utilitzar la recollida d’informació i prospecció del 
mercat de treball, que disposa l’Observatori d’Empre-
sa i Ocupació i les dades d’inserció laboral dels gra-
duats de formació professional inicial que disposa el 
departament d’Ensenyament per elaborar el criteris de 
programació recollits en un informe de situació com 
a base de la planificació de l’oferta formativa de tot 
el sistema de formació i qualificació professional per 
al curs 2014-15. L’informe contindrà un mapa de ne-
cessitats formatives relacionades amb les perspectives 
d’ocupació i comptarà amb la participació dels agents 
econòmics i socials que formen part del Consell Català 
de la Formació Professional.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 10

«a) Promoure l’extensió de la modalitat de forma-
ció professional dual i en alternança treball-formació, 
d’acord amb el III Pla General de la Formació Profes-
sional de Catalunya, avaluant anualment els seus resul-
tats.

b) S’iniciarà un procés de diàleg amb els agents socials 
per acordar la promoció de la FP dual i en alternança 
treball-formació i avaluar conjuntament els seus efec-
tes i resultats»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 11

«Promoure des del sistema d’informació i orientació 
l’equilibri en la presència de les dones i els homes en 
les diferents famílies professionals.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 12

«Elaborar amb caràcter anual una previsió econòmica 
que abasti les actuacions a executar en cada exercici 
en relació als objectius del III Pla General de la For-
mació Professional de Catalunya.»
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10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 13 

«a) Congelar els preus públics en la matriculació dels 
cicles formatius de grau superior pel curs 2013/2014.

b) Demanar a l’estat espanyol el traspàs de les beques.

c) Garantir que l’accés als estudis de formació profes-
sional no queda limitat a cap persona per raons econò-
miques i articular, amb caràcter immediat, un sistema 
de bonificacions complementari a la política de beques 
per garantir que la situació socioeconòmica no sigui 
un element limitador.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’impuls d’un contracte programa 
que garanteixi l’estat del benestar i la recu-
peració del nivell dels serveis bàsics fona-
mentals
Tram. 302-00043/10

Esmenes presentades
Reg. 19407; 19418 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 05.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
19407)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’impuls d’un contracte programa que garanteixi l’es-
tat del benestar i la recuperació del nivell dels serveis 
bàsics fonamentals (tram. 302-00043/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 1

1. Modificar la Llei d’Estabilitat per vincular per su-
perar les polítiques d’austeritat i vincular la sostenibi-

litat de les finances públiques a mig termini a l’assoli-
ment d’un objectiu d’atur reduït, i la recuperació dels 
ingressos públics a la reversió de les retallades de l’es-
tat de benestar, així com vincular i la pressió tributà-
ria d’aquests darrers anys, a l’objectiu d’assolir els ni-
vells de despesa social corresponents als països de la 
UE amb similars nivells de renda per càpita que Cata-
lunya, i garantir polítiques d’estímul a la generació de 
nova ocupació i activitat econòmica, especialment en 
el camp de l’economia verda i les polítiques socials.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 2

2. En base a les necessitats socials existents en aquests 
moments presentar uns pressupostos que estableixin 
al marc pressupostari previst a mitjà termini a la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària, establir un ordre de prio-
ritats en la distribució dels futurs recursos públics per 
partides de despesa que prioritzin el restabliment pro-
gressiu de les cobertures socials en els àmbits educa-
tius, sanitaris i socials, i que restitueixi els ajustaments 
practicats als sous dels treballadors.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 3

3. Prioritzar l’ajust de la despesa per la via de l’augment 
de l’eficiència –com ara la compra pública, l’ús dels ac-
tius immobiliaris o la reducció de les partides de com-
pres de béns i de serveis–, així com de la reducció i mi-
nimització de despeses més prescindibles, com ara les 
despeses de representació i protocol, despesa genera-
da per òrgans superiors i organismes independents, etc. 
Així mateix, garantir a través dels organismes compe-
tents, una estricta supervisió en l’ús dels recursos pú-
blics d’acord amb aquests criteris.

3. Prioritzar l’ajust de la despesa per la via de l’aug-
ment de l’eficiència –com ara la compra pública, l’ús 
dels actius immobiliaris o la reducció de les partides 
de compra de béns i serveis–, així com la reducció de 
les despeses més prescindibles, com ara: 

a. les despeses de representació i protocol.

b. els viatges i el nombre de les delegacions en els  
viatges, 

c. les subvencions sense criteris i objectius clars a mit-
jans de comunicació.

d. els encàrrecs externs d’estudis que pugui realitzar la 
pròpia administració, especialment els encarregats a 
empreses consultores. despeses generades per òrgans 
superiors i organismes independents, etc.
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I, per altra banda, no realitzar cap privatització de la 
gestió dels serveis públics i recuperar el control de ser-
veis públics essencials com Aigües Ter Llobregat. Així 
mateix, garantir a través dels organismes competents, 
una estricta supervisió en l’ús dels recursos públics 
d’acord amb aquests criteris.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 5

5. Concretar els ajustaments amb criteris de progres-
sivitat, i segons la seva consideració de serveis públics 
preferents per preservar el principi d’igualtat d’oportu-
nitats. Preservar de qualsevol altra retallada els ser-
veis públics d’educació, salut, serveis socials i cultura 
tant en el moment actual com en els pressupostos que 
es presentin i Incorporar instruments d’avaluació de 
l’impacte de les polítiques públiques en la gestió pres-
supostària del Govern per tal d’objectivar l’efecte de la 
distribució de partides de despesa sobre els col·lectius 
més vulnerables i l’activitat econòmica del país.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 6

6. Actuar conjunta i decididament contra el frau fiscal 
Presentar en el termini d’un mes les següents mesures 
de política fiscal: 

Impulsar la modificació de l’impost sobre successions 
per a incrementar-ne la progressivitat i el potencial re-
captatori.

Impulsar un impost sobre l’acumulació de riquesa.

c) Impulsar la creació de nous impostos ambientals 
que gravin les activitats més contaminants i impulsar 
comportaments més sostenibles per a arribar als ni-
vells de l’entorn europeu.

d) Un pla per combatre el frau fiscal, de forma concer-
tada amb l’Agència Tributària de l’Estat, dotant dels 
recursos materials i humans adients a l’Agència Tribu-
tària de Catalunya.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. Prioritzar el pagament de les despeses en salut, edu-
cació, cultura i serveis socials i als ens locals, nego-
ciant amb les entitats financeres i empreses construc-

tores moratòries i ajornaments en el pagament dels 
interessos del deute i del deute diferit.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 9

9. Impulsar un debat en el marc de l’acord estratègic 
sobre l’endeutament de la Generalitat, la seva càrrega 
financera i la seva legitimitat, per prioritzar la reacti-
vació econòmica i la despeses social, acordant propos-
tes de revisió de condicions financeres i de reestructu-
ració del deute.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 19418)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’impuls d’un contracte programa que garanteixi l’es-
tat del benestar i la recuperació del nivell dels serveis 
bàsics fonamentals (tram. 302-00043/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 1, nou text

1.

a. El Parlament constata que l’aplicació de la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera i la Llei 6/2012 
del 17 de maig d’Estabilitat Pressupostària ha tingut 
efectes negatius sobre l’estat del benestar i l’econo-
mia de Catalunya, atès que afegeixen un grau excessiu 
d’inflexibilitat en les finances públiques de la Genera-
litat.

b. El Parlament insta el Govern a derogar la Llei 
6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupostària, 
per tal de poder garantir el finançament de l’estat del 
benestar i les polítiques de reactivació econòmica.

Fascicle segon
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 4

[...] administracions envers els ajuntaments, el tercer 
sector, les pimes catalanes [...]

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

El Parlament insta el Govern a: 

a) Garantir que tots els infants mengin dos àpats com 
cal al dia tots el dies de l’any. Assegurant que les be-
ques del menjador escolar i els berenars dels centres 
oberts i de lleure infantil que esdevindran un dret en 
funció de la situació econòmica de la família

b) Ajuts a les famílies vulnerables amb fills petits, 
ampliació de l’ajut a famílies amb rendes inferiors a 
35.000 euros l’any.

c) Beques per a les escoles bressol per a totes les famí-
lies que no hi tinguin accés per motius econòmics tot i 
tenir la plaça assignada

d) Reforma de la RMI en el termini de 3 mesos. Ga-
rantint que cap persona en cerca activa de feina sense 
recursos es queda sense ajut en la seva inserció laboral

e) Tramitar al Parlament la Iniciativa Legislativa Po-
pular de la renda garantida de ciutadania.

f) d’evitar la pèrdua de l’habitatge per motius econòmics 
i la mesura concreta de Prestacions Urgents per a Per-
sones en risc de desnonament o desnonades, assegurar 
que aquests ajuts arriben a un mínim de 10.000 famílies.

g) Destinar 200 milions d’euros a Plans d’ocupació lo-
cals (POL) en col·laboració amb els ajuntaments i en-
titats socials, prioritzant aquells adreçats als següents 
col·lectius: joves, (dones), aturats de llarga durada o 
majors de 55 anys. D’aquesta manera estimem que 
es podria donar ocupació durant sis mesos a més de  
30 mil persones.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

Trametre al Parlament el Contracte Programa per tal 
que es pronunciï respecte d’aquest en els termes que 
estableix l’article 148 del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a millorar la situa-
ció de la justícia i els centres penitenciaris
Tram. 302-00044/10

Esmenes presentades
Reg. 18525; 19405; 19409; 19419; 19537 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 05.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 18525)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a la millorar la situació de la justícia i els centres 
penitenciaris (tram. 302-00044/10).

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

Punt 9

«9. Al cessament de forma immediata del Director Ge-
neral de Serveis Penitenciaris, Sr. Xavier Martorell.»

Palau del Parlament, 30 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
19405)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat 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 les mesures 
per a millorar la situació de la justícia i els centres pe-
nitenciaris (tram. 302-00044/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 9

«9. El Parlament de Catalunya insta el govern de la 
Generalitat a destituir de forma immediata al Sr. Xa-
vier Martorell i Villalobos del seu càrrec de Director 
General de Serveis Penitenciaris per no reunir, en les 
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actuals circumstàncies personals i polítiques, les con-
dicions d’idoneïtat imprescindibles per exercir aquest 
càrrec.»

Palau del Parlament, 3 de juny de 2013

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 19409)

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 mesures per a millorar la si-
tuació de la justícia i els centres penitenciaris (tram. 
302-00044/10).

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

Del punt 2

«2. Pagar en el termini de 90 dies els pagaments en-
darrerits en concepte de les aportacions acordades del 
torn d’ofici, i garantir en els propers mesos un paga-
ment puntual que no excedeixi de noranta dies.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el 
termini de quatre mesos, un informe amb les línies es-
tratègiques sobre el model penitenciari i sobre la polí-
tica de serveis externalitzats.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat b del punt 5

«b) Implantar lectors òptics de petjades (dactilògrafs) 
per al control dels interns, adoptant mesures de segu-
retat per assegurar el seu correcte funcionament i per 
evitar que aquests lectors òptics es manipulin manual-
ment.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat c del punt 5

«c) Implementar el programa SIA (Sistema d’Identi-
ficació Automàtica), eina informàtica imprescindible 

per a la implantació de lectors òptics de petjades, adop-
tant-lo com a sistema de control dels interns.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat d del punt 5

«d) Mantenir els protocols d’actuació del Departament 
de Justícia per evitar les fugides d’interns en els cen-
tres penitenciaris, amb normes i codis de funciona-
ment homogenis per a tots ells.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels apartats e i f del punt 5

«e) Presentar un projecte per recuperar els economats 
en tots els centres penitenciaris entesos com els magat-
zems per a la venda de productes i per la creació d’una 
central de compres única a Catalunya per aprovisi-
onar a tots els centres penitenciaris, encarregada de 
proveir d’aliments, medicaments i material.»

7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Obrir durant l’any 2014 el centre penitenciari de 
Figueres i durant la legislatura el centre penitenciari 
del Catllar, dotant-los de tots els mitjans humans i ma-
terials necessaris per al seu correcte funcionament.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Mantenir els complements salarials específics del 
personal dels centres penitenciaris vinculats a les ca-
racterístiques i condicions de treball específiques 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.»

9 Esmena núm. 9
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Presentar una auditoria del Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció (CIRE) i presentar-la en seu parla-
mentària en el termini de dos mesos. Aquesta audito-
ria inclourà, com a mínim, informació sobre les con-
dicions de treball, els criteris de selecció, les normes 
o reglaments aplicables als mateixos, les retribucions 
i dedicació laboral i d’aprenentatge, el desglossament 
de nòmines d’interns i de costos de personal i càrrecs, 
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clients privats i sectors, així com els criteris d’aplica-
ció de preus de productes i serveis.»

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 19419)

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 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a millorar la situació de la justícia i els 
centres penitenciaris (tram. 302-00044/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del final de l’apartat b del punt 5

«b) Implantar lectors òptics de petjades (dactilògrafs) 
per al control dels interns, adoptant mesures de segure-
tat per assegurar el seu correcte funcionament i per evi-
tar qualsevol manipulació amb finalitat fraudulenta.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot l’apartat c del punt 5. Nova re-
dacció.

«c) Implementar el programari informàtic necessari 
per a la gestió dels lectors òptics d’empremtes.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot l’apartat e del punt 5. Nova re-
dacció.

«e) Garantir l’absència de lucre pel que fa a la venda 
dels productes a disposició dels interns als economats 
de les presons, i una política de compra centralitzada 
que els abarateixi i eviti la disparitat de preus observa-
da als diferents centres.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt

El Parlament insta el Govern a instar el Govern d’Es-
panya a desenvolupar, en substitució de l’Ordre de 22 
de febrer de 1999, sobre normes de funcionament i rè-

gim interior dels Centres d’Internament d’Estrangers, 
un Reglament de Funcionament i Règim Interior dels 
Centres d’Internament d’Estrangers, ja que, tot i tenir 
un caràcter no penitenciari, són centres on es manté a  
persones en situació de privació de llibertat, degut  
a la seva situació administrativa, i resulten exigibles 
almenys les mateixes garanties que per a la resta de 
persones privades de llibertat.«

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 

El Parlament insta el Govern a cessar, amb caràcter 
immediat, a l’actual Director General de Serveis Peni-
tenciaris, car s’ha qüestionat fonamentadament la se-
va idoneïtat per continuar al capdavant de l’esmenta-
da Direcció General, amb independència del resultat 
que finalment produeixin les investigacions i processos 
en marxa en relació a l’afer d’espionatge amb el qual 
nombroses informacions periodístiques el relacionen.»

Palau del Parlament, 3 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 19537)

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 estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les mesures per a millo-
rar la situació de la justícia i els centres penitenciaris 
(tram. 302-00044/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1

«Prioritzar l’organització i avaluació del funciona-
ment del servei d’assistència jurídica gratuïta i del Ser-
vei d’Orientació Jurídica Penitenciària que coordina 
el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia ca-
talana, per tal de donar garanties del dret de defensa 
gratuïta, amb suficiència de recursos, introduint crite-
ris de gestió eficient tant dels professionals advocats 
com del propi servei.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2

«Adequar els criteris de pagament del torn d’ofici a 
la màxima celeritat i requerir al Govern de l’Estat les 
partides necessàries que permetin al Departament de 
Justícia la suficiència de recursos de forma estable i 
segura.»

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3

«Adequar les mesures previstes en l’Acord de Govern 
GOV/20/2013, de 26 de febrer si així ho permet l’esce-
nari pressupostari o en el cas que s’aprovi amb caràc-
ter bàsic per a totes les administracions públiques una 
reducció de les retribucions del personal al servei del 
sector públic.»

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Dels punts 4 i 5

«Reconèixer el treball de tots els professionals peniten-
ciaris i prioritzar en la política penitenciària l’optimit-
zació dels funcionaris de règim en tasques de tracta-
ment i reinserció i garantint als 500 professionals de 
tractament la seva estabilitat laboral i com a eix es-
sencial de la reinserció del model penitenciari català.»

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Dels punts 6 i 7

«Promoure de manera progressiva la implantació del 
model de gestió penitenciària de mòduls de participa-
ció i convivència, actualment en programa pilot al cen-
tre penitenciari de Lledoners, estenent-la a la resta de 
centres penitenciaris de Catalunya, prioritzant la se-
va aplicació en l’obertura dels centres penitenciaris de 
Figueres i el Catllar, la qual es realitzarà en la major 
brevetat possible.» 

6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 8

«Requerir al Departament de Justícia per tal que les 
auditories anuals obligatòries externes que elabora el 

CIRE siguin lliurades periòdicament a la Comissió de 
Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya.»

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de prevenció i ex-
tinció d’incendis
Tram. 302-00045/10

Esmenes presentades
Reg. 19406; 19410; 19415; 19520; 19541 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 05.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
19406)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
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 polí-
tiques de prevenció i extinció d’incendis (tram. 302-
00045/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 1

1. Elaborar urgentment, abans de tres mesos, una actu-
alització del pla d’usos forestals.

1.1. Aprovar, amb les modificacions i actualitzacions 
que s’escaiguin, el Pla d’Ordenació de Recursos Fores-
tals (PORF) de les comarques de la Catalunya Central 
que es va realitzar mitjançant un procés participatiu a 
la legislatura 2007-2010 i té tota la documentació aca-
bada.

1.2. Acabar i aprovar, amb les modificacions i actu-
alitzacions que s’escaiguin, el Pla d’ordenació de Re-
cursos Forestals (PORF) de les comarques Gironines 
iniciat durant la legislatura 2007-2010

1.3. Establir un calendari de treball i una programa-
ció per a realitzar els PORF de la resta de vegueries de 
Catalunya o de les agrupacions comarcals que es con-
siderin a l’efecte, iniciant els treballs el 2013 i fixant 
una data de finalització dels mateixos.
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1.4. Prioritzar en el calendari d’elaboració dels PORF 
pendents aquests territoris què tenen més massa fores-
tal i han patit més incendis en els darrers anys com les 
comarques de les Terres de l’Ebre, el Baix Penedès, etc.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 3

3. Concertar amb els ajuntaments una urgent acció per 
acomplir amb la normativa de les franges de protecció 
del perill d’incendis de les urbanitzacions.

3. Concertar amb els ajuntaments i les Diputacions, 
quan s’aprovi el proper pressupost, una ampliació de 
les ajudes que es convoquen cada dos anys per a realit-
zar les franges de seguretat perimetrals, previstes a la 
Llei 5/2003 d’autoprotecció de les urbanitzacions i en 
la mesura que es pugui ampliables a sols urbanitzats 
en entorn de forest.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 4

4. Instar el govern de l’Estat a revocar el Decret que 
elimina les primes a l’ús de la biomassa per a usos amb 
finalitats de producció elèctrica

4. A l’empara de l’article 133.1 de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya negociar amb el govern de l’Estat la 
revocació del Decret què elimina les primes a l’ús de 
la biomassa i altres energies renovables per producció 
elèctrica o establir un nou marc jurídic per a Catalu-
nya què permeti a la Generalitat fomentar i gestionar 
les esmentades energies.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 5

5. Impulsar un pla d’ús d’instal·lació de calderes de la 
biomassa per produir calor en centres oficials i consu-
midors d’energia, per damunt de 12 hores de mitjana 
diàries, especialment en els equipaments públics i en 
sectors econòmics específics com al sector ramader. 
Aquest Pla haurà de contemplar facilitar línies de crè-
dit a costos assequibles.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 6

6. Negociar amb urgència amb els sindicats dels bom-
bers el Pla d’actuació per la campanya de 2013 en els 
seus aspectes laborals

6.1. Negociar amb urgència amb els sindicats dels 
bombers les hores de guàrdia d’estiu per tal que no re-
caiguin només sobre 700 bombers sinó sobre el global 
de la plantilla i els parcs puguin assegurar altres ser-
veis en cas d’incendi forestal o de simultaneïtat d’in-
cendis forestals.

6.2. Aturar el tancament dels parcs d’estiu i de les Tor-
res de Guaita de la campanya 2013 especialment a les 
zones estratègiques com els parcs naturals.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 9

9. Presentar, en seu parlamentària, abans del 31 de 
juliol de 2013 la proposta de Pla General de Política 
Forestal 2013-2022 (PGPF) què ha elaborat el Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi 
Natural (DARPAMN) en el què han participat tots els 
agents excepte els grups polítics de la cambra, tot lliu-
rant la informació i documentació als grups parlamen-
tari prèviament a la presentació.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

10. EL Pla de prevenció d’incendis forestals (PPI) té 
com un dels instruments principals els Perímetres de 
Protecció Prioritària (PPP) per tal de programar les 
actuacions què es faran en els massissos al llarg del 
temps, d’aquests 34 PPP definits només n’hi ha 7 què 
tenen el projecte acabat, per la qual cosa: 

10.1. Finalitzar durant el 2013 la redacció dels 6 PPP 
què des del 2012 estan en fase de redacció.

10.2. Programar una calendarització dels 21 projectes 
de PPP pendents de redacció prioritzant aquells mas-
sissos què per qüestions de climatologia, vegetació i 
historial de grans incendis forestals tinguin un índex 
més alt de risc.

10.3. Iniciar el 2014 la redacció d’un mínim de 5 nous 
projectes de PPP.
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10.4. Dotar, en el següent exercici pressupostari, una 
partida per al projectes redactats i finalitzats què per-
meti iniciar una part dels treballs programats.

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 11

11. Per fer efectives les polítiques de prevenció d’incen-
dis afavorint la implicació dels propietaris forestals i 
de la societat civil: 

11.1. Introduir en la llei de mesures fiscals i financeres 
del proper pressupost, les figures de fiscalitat ambien-
tal què compensin els serveis ambientals dels boscos 
(segrest carboni, manteniment de la biodiversitat...) als 
propietaris forestals què facin conservació, les entitats 
dedicades a la conservació i els tercers que facin apor-
tacions.

11.2. Introduir un sistema de reduccions i bonificaci-
ons en el tram autonòmic de l’IRPF, en l’impost sobre 
Successions i Donacions, en l’Impost sobre Societats 
per aquells propietaris forestals què tinguin acords de 
custodia, que estiguin en espais naturals protegits i els 
què facin treballs de gestió i conservació ambiental.

11.3. Modificar el Codi Civil Català i el Decret 244/ 
1995 en matèria d’abintestats per permetre que les 
finques rústiques amb valors natural que integrin  
les herències intestades què administra la Generalitat 
de Catalunya es puguin cedir a entitats de custòdia.

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 12

12. Complir els acords què deriven del Dictamen de 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan relatius al Cos d’Agents rurals, 
concretament: 

12.1. Activar les convocatòries pendents dels d’Agents 
Majors especialitzats en incendis forestals per cobrir 
progressivament les comarques què encara no en dis-
posen Alt Camp, Alt Empordà, Alt Urgell, Alta Riba-
gorça, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Ma-
resme, Montsià, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, Pla de 
l’Estany, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, Segarra.

12.2. Fer un calendari per tal de desplegar les cate-
gories del Cos d’Agents Rurals establertes per la Llei 
17/2003, del 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals, i pel 
reglament que la desplega.

12.3. Impulsar mecanismes organitzatius que permetin 
la presència d’efectius del Cos d’Agents Rurals en cas 

d’emergència fora de la jornada laboral, amb la nego-
ciació prèvia, amb els representants sindicals.

12.4. Millorar els mitjans i els recursos de prevenció 
del Cos d’Agents Rurals i específicament els Equips de 
Protecció Individual per accedir a les zones calentes 
dels incendis, granotes ignífugues, pendents d’adqui-
sició.

12.5. Negociar amb el Cos d’Agents Rurals, CAR, i 
amb llurs representants sindicals, quin ha de ser el pa-
per i la funció del CAR en les Reserves Nacionals de 
Caça atès que són treballadors públics i no un servei 
a disposició dels interessos particulars dels caçadors.

12.6. Publicar a la Web del Departament les actua-
cions del Cos d’Agents Rurals dels anys 2010, 2011 i 
2012 segons l’àmbit material i les àrees regionals tal  
i com s’havia fet els anys anteriors.

10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 13

13.1. Reforçar la promoció d’activitats i suport a les 
Agrupacions de Defensa Forestal, ADFs, per potenciar 
el vessant preventiu de les seves funcions.

13.2. Publicar i resoldre abans de que finalitzi el 2013 
la convocatòria d’ajuts a les ADFs corresponent a 
l’any 2013.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 19410)

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 de prevenció i ex-
tinció d’incendis (tram. 302-00045/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Presentar durant l’any 2013 l’actualització del pla 
d’usos forestals ja redactat.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Presentar al Parlament durant la present legisla-
tura una llei dels boscos elaborada amb participació 
i consens dels sectors implicats en la gestió de les fo-
rests, en un procés que faci funció de pacte nacional.»

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 19415)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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 de prevenció i extinció 
d’incendis (tram. 302-00045/10).

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

De l’apartat 4

«4. Instar el govern de l’Estat a revocar el Decret que 
elimina les primes a l’ús de la biomassa per a usos amb 
finalitats de producció elèctrica.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 7

«7. Definir, d’acord amb les disponibilitats pressupos-
tàries i la legislació vigent, les convocatòries fins al fi-
nal de la legislatura per a la incorporació de bombers 
professionals i bombers voluntaris, i també la promo-
ció interna de bombers d’escala tècnica, caporals, ser-
gents i oficials, i intentar cobrir les places que la nor-
mativa permet reposar.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 9

«9. Presentar, com a màxim durant el mes d’octubre 
de 2013, un projecte de llei de regulació dels serveis de 
prevenció i extinció d’incendis i de salvaments.»

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 19520)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
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 polí-
tiques de prevenció i extinció d’incendis (tram. 302-
00045/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

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

2. Presentar al Parlament abans del final de 2013 una 
llei dels boscos elaborada amb participació i consens 
dels sectors implicats en la gestió de les forests, en un 
procés que faci funció de pacte nacional.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Ciutadans

4. Instar el govern de l’Estat a revocar que en el desen-
volupament reglamentari del Reial Decret Llei 1/2012, 
de 27 de gener, que elimina les primes inclogui ajuts 
econòmics que potenciïn l’ús de la biomassa per a usos 
amb finalitats de producció elèctrica.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 19541)

A la Mesa del Parlament

Dionís Guiteras i Rubio, diputat, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu 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 les polítiques de preven-
ció i extinció d’incendis (tram. 302-00045/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2

2. Presentar al Parlament abans del final de 2013 du-
rant aquesta legislatura una llei dels boscos elaborada 
amb participació i consens dels sectors implicats en la 
gestió de les forests, en un procés que faci funció de 
pacte nacional.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 6

Continuar negociant amb els sindicats dels bombers el 
Pla d’actuació per la campanya 2013 per tal de garan-
tir les condicions tècniques i humanes suficients que 
permetin afrontar-la amb garanties d’èxit.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 7

Treballar en la definició d’un model consensuat de ser-
vei per a la prevenció i extinció d’incendis específic per 
a les característiques catalanes i del bosc mediterra-
ni, adequant la plantilla a les necessitats descrites en 
aquest model, un cop l’economia catalana permeti al 
govern derogar la Llei d’estabilitat pressupostària.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2013

Dionís Guiteras i Rubio Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de col·lapse provo-
cada per la supressió de places de jutges 
substituts
Tram. 302-00046/10

Esmenes presentades
Reg. 19420; 19425 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 05.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 19420)

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 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes  
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de col·lapse provocada per la supressió 
de places de jutges substituts (tram. 302-00046/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

De supressió de part del punt 1

«1. La derogació de la previsió introduïda en l’última 
reforma de la LOPJ per LO 8/2012 de 28 de desem-
bre sobre les substitucions obligatòries i voluntàries 
per part dels jutges i magistrats titulars, per ser inas-
solibles i representar un clar perjudici pels ciutadans 
i els operadors jurídics pel retard que això està supo-
sant en la resolució dels procediments judicials, i per 
la clara minva de qualitat en les resolucions judicials.  
A més de tot això significa en la pràctica la impossibi-
litat de crida i actuació dels jutges substituts i magis-
trats suplents.»

Palau del Parlament, 3 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 19425)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carmen de Rivera Pla, 
diputada 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 la situa-
ció de col·lapse provocada per la supressió de places de 
jutges substituts (tram. 302-00046/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Ciutadans

1. La derogació moratòria per un any de la previsió in-
troduïda en l’última reforma de la LOPJ per LO 8/2012 
de 28 de desembre sobre les substitucions obligatòries 
i voluntàries per part dels jutges i magistrats titulars, 
per ser inassolibles, donada la situació de col·lapse a 
l’Administració de Justícia, i representar un clar per-
judici pels ciutadans i els operadors jurídics pel retard 
que això està suposant en la resolució dels procedi-
ments judicials, i per la que pot suposar una clara min-
va de qualitat en les resolucions judicials. A més de tot 
això significa en la pràctica la impossibilitat de crida i 
actuació dels jutges substituts i magistrats suplents.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Ciutadans

De tot el punt 4.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Albert Rivera Díaz Carmen de Rivera Pla
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’immigració
Tram. 302-00047/10

Esmenes presentades
Reg. 19522; 19523 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 05.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 19522)

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 la política d’immigració (tram. 302-
00047/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Ciutadans

«El Parlament de Catalunya 

1. Constata que l’ordenació dels fluxos migratoris s’ha 
de basar en: 

a) La promoció de la immigració regular que accedei-
xi al nostre país a través de vies legals i amb les seves 
autoritzacions en regla. S’ha de facilitar que els ciuta-
dans estrangers, (que compleixin amb els requisits que 
estableixen els ordenaments europeus) arribin a Espa-
nya i Catalunya i la resta d’Espanya amb les autoritza-
cions necessàries segons la finalitat de la seva estada 
o residència al nostre país, tot evitant que puguin fer-
ho més fàcilment sense aquestes i de forma irregular, 
així com rebutjar aquelles polítiques que es basin en 
els «papers per a tothom». Aquesta és també la millor 
mesura per actuar contra les màfies que trafiquen amb 
persones.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Ciutadans

1.b) La integració amb drets i deures. La integració 
dels immigrants regulars ha d’estar basada en el ple 
respecte a la legislació vigent, adoptant el sistema de 
valors que recull la Constitució, i ha de constituir un 
objectiu central de les polítiques d’immigració de to-
tes les administracions. Hem d’integrar plenament els 
immigrants regulars en la nostra societat, en les nos-
tres comunitats, i en el nostre sistema de valors socials 
constitucionals i jurídics amb tolerància zero contra els 
actes que vagin contra la seguretat ciutadana, la convi-
vència cívica o la dignitat de la dona o els infants.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Ciutadans

1.c) L’adaptació de la capacitat d’acollida als recur-
sos laborals, socials i sanitaris disponibles. És injust 
que en una època de retalles generalitzades com es-
tà duent la Generalitat de Catalunya, s’estiguin donant 
ajuts a persones que es troben en situació irregular o 
que porten poc temps entre nosaltres i, alhora, s’estigui 
retirant a ciutadans, famílies i persones que han estat 
treballant i cotitzant tota la vida i que, quan més ho 
necessiten no tenen el recolzament de l’Administració.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Ciutadans

2. Insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Establir un contracte d’integració en el marc de la 
política d’acollida i de conformitat amb el que estableix 
el Pacte Europeu d’immigració, per a aquells immi-
grants regulars que desitgin establir-se al nostre país. 
A través d’aquest contracte, l’immigrant es comprome-
trà a complir les normes, a respectar els valors i prin-
cipis constitucionals, aprendre les llengües oficials i a 
pagar impostos. Les administracions es comprometran 
a garantir els mateixos drets i prestacions que a un na-
cional d’acord amb el que estableixi la legislació vigent, 
a ajudar en la seva integració, tot respectant els seus 
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valors i creences en el marc dels valors i principis cons-
titucionals.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Ciutadans

c) Tornar a impulsar a les nostres escoles els espais de 
benvinguda educativa perquè els alumnes immigrants 
puguin incorporar-se al nostre sistema educatiu amb 
les garanties educatives i socials que podran progres-
sar a l’aula i que no endarreriran els avenços dels altres 
alumnes.

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Ciutadans

2.e) Adequar els recursos socials, sanitaris, de trans-
port i educatius a les necessitats del territori i a les de-
rivades de l’augment de demandants de prestacions so-
cials producte de l’augment de la immigració.

I. Modificar els requisits per accedir a determinats 
ajuts socials, tot exigint la residència legal, ampliant 
els anys d’empadronament i ampliant els barems per a 
que famílies de classe mitjana en puguin accedir.

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Ciutadans

2.f) Incrementar la inversió als barris on es concentren 
més immigrants, on més ha impactat aquest augment 
migratori afavorint aquelles polítiques que impedeixin 
la concentració de persones estrangeres en determinats 
barris o carrers que fan molt més difícil una veritable 
integració mitjançant una reforma de la llei de barris i 
de la llei del dret a l’habitatge.

8 Esmena núm. 8
De modificació i supressió
GP de Ciutadans

2.f.a. Incrementar els controls per detectar i prevenir els 
guetos, els amuntegaments en els pisos pastera i la con-
centració als barris i la sobreocupació a les vivendes. 

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP de Ciutadans

2.f.b. Establir plans de convivència i cohesió social als 
barris amb més presència d’immigrants per prevenir 
conflictes socials. 

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Ciutadans

2.f.d. Desenvolupar programes de suport als Ajunta-
ments per donar resposta amb eficàcia a les denúncies 

dels veïns per les molèsties que els provoquen els amun-
tegaments als pisos.

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Ciutadans

3. Insta el Govern de la Generalitat a promoure als 
ajuntament catalans, través de les entitats municipalis-
tes, dintre del marc de l’autonomia local, a: 

a) Sempre de conformitat amb el marc legal vigent, col-
laborar amb les Brigades Provincials d’estrangeria i, 
en general, amb tots els cossos i forces de seguretat de 
l’estat en les peticions d’informació relatives a les da-
des que constin al padró municipal d’habitants 

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat, del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 19523)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes  
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política d’immigració (tram. 302-00047/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat a del punt 1.

«a) La promoció de la immigració regular, de manera 
ordenada i amb la intensificació dels processos d’inte-
gració tal i com estableix i regula la llei d’estrangeria. 
I a tal efecte, gestionar els fluxos migratoris de manera 
adequada a les demandes del mercat de treball prio-
ritzant la contractació de les persones que es troben al 
país i alhora garantir els drets de les persones immi-
grades i la coordinació de les polítiques d’immigració 
amb les de cooperació.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou apartat b al punt 1. Nova redacció.

«b) El Parlament constata que en la conjuntura actual, 
davant la recessió econòmica, el desmantellament de 
les polítiques actives d’ocupació i dels drets laborals 
com a conseqüència de la Reforma Laboral, són les 
persones residents les que estan marxant a altres paï-
sos en la cerca d’una oportunitat de feina per millorar 
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les seves condicions de vida que els diferents Governs 
són incapaços de crear.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació dels apartats b i c del punt 1. Nova re-
dacció.

«c) La integració amb drets i deures. Les polítiques de 
promoció de la integració de les de les persones immi-
grades han de ser prioritàries en les polítiques d’im-
migració de totes les administracions que cal articular 
a partir de tres principis: 1. L’afirmació de la igual-
tat de drets i deures com a base de la convivència tot 
consolidant el valor de la diversitat com a positiu,  
2. Promoció de la igualtat d’oportunitats i justícia so-
cial: no hi ha integració social i cultural si hi ha mar-
ginació social, econòmica i cultural. I 3. Fer prevaler 
els valors democràtics reflectits en les nostres normes 
bàsiques com són la Constitució i l’Estatut com són la 
igualtat de gènere, la llibertat i l’autonomia religiosa i 
l’estat laic i aconfessional.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista

De supressió de l’apartat d del punt 1.

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP Socialista

De modificació i supressió de l’apartat e del punt 1.

«e) El recolzament als municipis. Els municipis i els 
barris és a on es focalitzen els problemes derivats d’una 
política d’immigració equivocada. Hem d’augmentar 
els recursos socials, educatius, sanitaris i de seguretat 
per donar més eines als ajuntaments per intervenir als 
barris, millorar la convivència social, reduir els índex 
de conflictivitat i inseguretat, i donar resposta a les ne-
cessitats socials, educatives i sanitàries de la població. 
En aquest sentit, el Parlament rebutja el l’avantprojec-
te de llei de racionalització i sostenibilitat de l’admi-
nistració local que buida de competències en serveis 
socials als municipis i menysprea una concepció inte-
gral i integrada dels serveis socials com a sistema, en 
el que professionals i diferents administracions fan una 
intervenció global del treball i serveis socials.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP Socialista

De supressió dels apartats a, c, d, e, g, h, i, j, k.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP Socialista

De l’apartat b del punt 2, nou text

b) Desenvolupar la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’aco-
lliment de les persones immigrades i de les retornades 
a Catalunya amb recursos suficients per a que els ens 
locals puguin dur a terme les competències previstes 
per la mateixa.

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP Socialista

De tots els apartats del punt 3.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt

a) El parlament constata que des del punt de vista dels 
drets de les dones i de la igualtat, tant el burka com 
altres vels integrals són un signe clar de discriminació 
cap a la dona, van en contra de la seva llibertat i digni-
tat, i esdevenen un fre a la integració social.

b) El parlament constata que totes les administracions 
públiques han de continuar apostant per polítiques d’in-
tegració actives, tant a nivell de prevenció com de forma-
ció, especialment per a les dones, i treballant per un marc 
de convivència i cohesió social que es basi en els princi-
pis democràtics, en els drets i deures que cal respectar i 
assumir independentment de l’origen i les creences.

c) El Parlament insta el Govern a instar el Govern de 
l’Estat a garantir el principi laïcitat en els espais públic.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt

a) El Parlament constata la vigència del El Pacte Na-
cional per a la Immigració (PNI) que va ser signat, el 
19 de desembre de 2008, pel Govern de Catalunya, per 
la majoria de partits polítics amb representació parla-
mentària l’any 2008, les principals entitats municipa-
listes, els agents econòmics i socials i les entitats repre-
sentades a la Taula de Ciutadania i Immigració.

b) El Parlament insta el Govern a convocar la Comis-
sió de seguiment del Pacte Nacional per a la Immi-
gració.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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4. INFORMACIÓ

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/10

Designació de membres
Reg. 18055 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 62 del Reglament del 
Parlament, comunica que el representant del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya a l’In-
tergrup del Poble Gitano és el diputat Fernando Sán-
chez Costa.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’impacte econòmic en la tresoreria de la 
Generalitat de la suspensió de la concessió 
de la gestió del servei d’abastiment d’aigua 
en alta d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
Tram. 354-00066/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 10622).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 05.06.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre la liquidació del pressupost de la Gene-
ralitat del 2012
Tram. 354-00072/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 15157).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 05.06.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre el resultat de l’estudi de les balances fis-
cals del 2010
Tram. 354-00077/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 17133).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 05.06.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre els plans amb relació a 
l’Institut de Recerca Tecnològica Agroali-
mentària
Tram. 354-00078/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Àngel Ros i Domingo, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 17548).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
31.05.2013.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Política Lingüística davant la Co-
missió de Cultura i Llengua perquè informi 
sobre les línies de treball d’aquesta direcció 
general i del Consorci per a la Normalització 
Lingüística
Tram. 356-00192/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 5, 
tinguda el 30.05.2013, DSPC-C 115.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Memorial Democràtic davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 
situació actual d’aquesta entitat
Tram. 356-00201/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 8, 
tinguda el 30.05.2013, DSPC-C 114.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Memorial Democràtic davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
la situació i les actuacions d’aquesta entitat
Tram. 356-00203/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 8, 
tinguda el 30.05.2013, DSPC-C 114.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana Projecte 
per a un Governament Democràtic Mundi-
al davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre 
la campanya «Per l’establiment d’una As-
semblea Parlamentària de les Nacions Uni-
des»
Tram. 356-00204/10

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. 15446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 31.05.2013.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri general de l’Esport davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè expliqui els cri-
teris per a atorgar subvencions a les fede-
racions i l’endeutament amb les entitats es-
portives
Tram. 356-00216/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 8, 
tinguda el 30.05.2013, DSPC-C 114.
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Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè expliqui el lliura-
ment d’un diploma a un exmembre de la Divi-
sión Azul dins els actes de celebració del cent 
seixanta-novè aniversari de la Guàrdia Civil
Tram. 356-00225/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Collboni Cuadrado, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
16624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 30.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de Miguel Án-
gel Aguilar, fiscal interlocutor en delictes 
d’odi i discriminació de la Fiscalia Superior 
de Catalunya, davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones perquè informi sobre la 
tasca de la Fiscalia contra l’homofòbia i els 
delictes vinculats a l’orientació sexual
Tram. 356-00230/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 17399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 04.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern a França davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
perquè informi sobre les activitats i els ob-
jectius de la delegació
Tram. 356-00231/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 17526).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 31.05.2013.

Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Govern al Regne Unit davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
perquè informi sobre les activitats i els ob-
jectius de la delegació
Tram. 356-00232/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 17527).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 31.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de la delegada 
del Govern a Alemanya davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
perquè informi sobre les activitats i els ob-
jectius de la delegació
Tram. 356-00233/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 17528).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 31.05.2013.

Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Govern als Estats Units d’Amèrica davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre les activi-
tats i els objectius de la delegació
Tram. 356-00234/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 17529).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 31.05.2013.
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Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Govern per a la Unió Europea davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració perquè informi sobre les activitats i 
els objectius de la delegació
Tram. 356-00235/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 17530).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 31.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de Juan Carlos 
Sánchez Jiménez, representant de l’Agrupa-
ció dels Cossos de l’Administració d’Institu-
cions Penitenciàries, davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi so-
bre la situació dels centres penitenciaris
Tram. 356-00237/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 17578).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 30.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
López Sánchez, representant de l’Agrupació 
dels Cossos de l’Administració d’Institucions 
Penitenciàries, davant la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans perquè informi sobre la 
situació dels centres penitenciaris
Tram. 356-00238/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 17578).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 30.05.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació d’Agents Rurals de 
Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè exposi la seva 
valoració de la campanya de prevenció d’in-
cendis
Tram. 356-00240/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 18076).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
31.05.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Secció d’Agents Rurals de la 
Unió General de Treballadors davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural perquè exposi la se-
va valoració de la campanya de prevenció 
d’incendis
Tram. 356-00241/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 18076).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
31.05.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Bombers de Co-
missions Obreres davant la Comissió d’In-
terior perquè exposi la seva valoració de la 
campanya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00242/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 18077).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.06.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la secció de bombers de la Co-
ordinadora Obrera Sindical davant la Comis-
sió d’Interior perquè exposi la seva valoració 
de la campanya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00243/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 18077).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.06.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Secció de Bombers de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió 
d’Interior perquè exposi la seva valoració de 
la campanya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00244/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 18077).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.06.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Xarxa de Migració, Gène-
re i Desenvolupament davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre l’agenda política de la Xarxa
Tram. 356-00245/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 19100).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 04.06.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el desenvolupament 
del Pla per a la reducció del fracàs escolar 
a Catalunya
Tram. 355-00024/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 
30.05.2013, DSPC-C 116.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller d’Interior so-
bre els casos d’espionatge polític
Tram. 355-00029/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.05.2013, 
DSPC-C 114.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura sobre 
les línies de treball en matèria de política lin-
güística
Tram. 355-00044/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Cultura (reg. 18402).
Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 31.05.2013.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del director general de Ser-
veis Penitenciaris davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre els ca-
sos d’espionatge polític i la investigació de 
membres del Govern
Tram. 357-00046/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, tinguda el 30.05.2013, DSPC-C 
114.

Compareixença de Ramon Bagó Agulló, ex-
president del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya i de la Corporació Salut del Ma-
resme i la Selva i president del Grup Serhs, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00086/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 03.06.2013, DSPC-C 119.

Compareixença de Francesc José María 
Sánchez, ex-secretari general del Consor-
ci de Salut i Social de Catalunya i d’Innova, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00111/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 03.06.2013, DSPC-C 119.

Compareixença de Núria Paniello Cuarte-
ro, expresidenta del Consorci Sanitari de 
Terrassa, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00114/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 03.06.2013, DSPC-C 119.

Compareixença de Jaume Raventós Mon-
jo, ex-director general del Consorci de Sa-
lut i Social de Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sa-
nitari i les Relacions entre el Sector Públic 
Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00116/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 03.06.2013, DSPC-C 119.

Compareixença d’una representació de l’As-
semblea d’Aturats davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a explicar les seves re-
ivindicacions i propostes amb relació a la 
desocupació
Tram. 357-00244/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPC-C 111.
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Compareixença de representants del Pacte 
per la indústria davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació per a presentar aquesta ini-
ciativa
Tram. 357-00245/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPC-C 111.

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Espanyola de Direcció i Desenvolupa-
ment de Persones a Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre la situació de les relacions col·lectives 
de treball i de la direcció de persones a les 
empreses i les administracions públiques
Tram. 357-00246/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPC-C 111.

Compareixença del director general de Te-
lecomunicacions i del secretari general del 
Departament d’Empresa i Ocupació davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació per a in-
formar sobre els diàlegs competitius, les ad-
judicacions i l’impacte del nou model de les 
tecnologies de la informació i la comunicació
Tram. 357-00247/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPC-C 111.

Compareixença del director general d’Eco-
nomia Social i Cooperativa i Treball Autò-
nom davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a informar sobre l’estat d’execució 
del Pla de cooperativisme de Catalunya i les 
actuacions futures
Tram. 357-00248/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPC-C 111.

Compareixença del director general de Co-
merç davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a informar sobre l’establiment d’un 
centre comercial de fabricants en terrenys 
de l’Incasòl
Tram. 357-00249/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPC-C 111.

Compareixença de Manel Pretel, represen-
tant de l’Institut Català del Suro, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a ex-
plicar les conclusions de l’informe «Avalua-
ció econòmica de les externalitats positives 
dels boscos surers catalans»
Tram. 357-00250/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPC-C 111.
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Compareixença de Guillem Genover, repre-
sentant de Retecork, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a explicar les con-
clusions de l’informe «Avaluació econòmica 
de les externalitats positives dels boscos 
surers catalans»
Tram. 357-00251/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.05.2013, DSPC-C 111.

Compareixença de la directora general de Po-
lítica Lingüística davant la Comissió de Cultu-
ra i Llengua per a informar sobre les línies de 
treball d’aquesta direcció general i del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 357-00252/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 5, 
tinguda el 30.05.2013, DSPC-C 115.

Compareixença del director del Memorial 
Democràtic davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals per a informar sobre la situació ac-
tual d’aquesta entitat
Tram. 357-00253/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 8, 
tinguda el 30.05.2013, DSPC-C 114.

Compareixença del director del Memorial 
Democràtic davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals per a informar sobre la situació i 
les actuacions d’aquesta entitat
Tram. 357-00254/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 8, 
tinguda el 30.05.2013, DSPC-C 114.

Compareixença del secretari general de 
l’Esport davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals per a explicar els criteris per a ator-
gar subvencions a les federacions i l’endeu-
tament amb les entitats esportives
Tram. 357-00255/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 8, 
tinguda el 30.05.2013, DSPC-C 114.

Compareixença del director general de la 
Policia davant la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de 
l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses
Tram. 357-00256/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or-
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses en la sessió núm. 4, tinguda el 
05.06.2013, DSPC-C 120.

Compareixença d’una representació del 
Sindicat Autònom de Policia de la Unió Ge-
neral de Treballadors davant la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00257/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or-
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses en la sessió núm. 4, tinguda el 
05.06.2013, DSPC-C 120.
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Compareixença d’una representació del 
Sindicat de Mossos d’Esquadra de Comis-
sions Obreres davant la Comissió d’Estudi 
dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses
Tram. 357-00258/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or-
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses en la sessió núm. 4, tinguda el 
05.06.2013, DSPC-C 120.

Compareixença d’una representació del Col-
lectiu Autònom de Treballadors dels Mos-
sos d’Esquadra davant la Comissió d’Estu-
di dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses
Tram. 357-00259/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or-
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses en la sessió núm. 4, tinguda el 
05.06.2013, DSPC-C 120.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat de Policies de Catalunya davant la Co-
missió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00260/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or-
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses en la sessió núm. 4, tinguda el 
05.06.2013, DSPC-C 120.

Compareixença d’una representació del 
Sindicat de Comandaments de Mossos 
d’Esquadra davant la Comissió d’Estudi 
dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses
Tram. 357-00261/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or-
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses en la sessió núm. 4, tinguda el 
05.06.2013, DSPC-C 120.

Compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical de la Policia Autonòmica de 
Catalunya davant la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses
Tram. 357-00262/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or-
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses en la sessió núm. 4, tinguda el 
05.06.2013, DSPC-C 120.

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 30.05.2013, 
DSPC-C 117.
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Sessió informativa de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals amb el president 
del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals sobre el mo-
del de cobertura territorial dels mitjans de la 
Corporació i el compliment dels objectius de 
col·laboració en la cohesió territorial
Tram. 359-00006/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 6 de la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 
31.05.2013, DSPC-C 118.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de nomenament d’una ponència 
conjunta per a l’elaboració d’una proposició 
de llei
Tram. 202-00038/10

Sol·licitud
Reg. 19286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.06.2013

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableix l’article 117 del Reglament del Parla-
ment, sol·liciten la creació d’una ponència parlamentà-
ria conjunta per a l’elaboració d’una Proposició de llei 
sobre el règim especial de l’Aran.

Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix l’Aran 
com a entitat territorial singular dins de Catalunya, 
la qual és objecte d’una particular protecció per mitjà 
d’un règim jurídic especial.

L’Estatut també estableix que una llei del Parlament 
regularà el règim jurídic especial de l’Aran.

En el Ple del Parlament de Catalunya del passat dia 23 
de Maig de 2013 es va aprovar per unanimitat la Mo-
ció sobre l’exercici de l’autogovern del poble aranès re-
collint la voluntat de constituir una ponència conjunta 
per tal d’elaborar una llei sobre el règim especial de 
l’Aran.

Amb la voluntat de desenvolupar aquesta previsió i 
l’abast institucional d’aquesta iniciativa, els Grups 
Parlamentaris sotasignats consideren la ponència con-

junta el procediment legislatiu més plural i l’adequat 
per tal d’assolir els objectius previstos a l’Estatut.

Palau del Parlament, 24 de maig 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

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre la representació de les persones 
joves a la televisió
Tram. 337-00012/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 18075 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 04.06.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’informe sobre La repre-
sentació de les persones joves a la televisió. Informe 
sobre la diversitat i la igualtat perquè en tingueu co-
neixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Roger Loppacher i Crehuet

Barcelona, 28 de maig de 2013

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.30. ALTRES PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment relatiu a la impugnació de dis-
posicions autonòmiques 1389/2013, interpo-
sada pel Govern de l’Estat contra la Resolu-
ció 5/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova la Declaració de sobirania i del 
dret a decidir del poble de Catalunya
Tram. 385-00001/10

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

Los letrados del Parlamento de Cataluña suscritos, en 
representación y defensa de la Cámara y en cumpli-
miento del Acuerdo de la Mesa del día 16 de abril de 
2013, según se acredita mediante la certificación que 
se acompaña en documento adjunto, comparecen ante 
el Tribunal Constitucional y como mejor en derecho 
proceda

Dicen

1. Que, en fecha 10 de mayo de 2013, el Parlamento de 
Cataluña ha sido notificado del acuerdo del Pleno del 
Tribunal Constitucional, de 7 de mayo de 2013, por 
el que se admite a trámite la impugnación de dispo-
siciones autonómicas (título V de la LOTC), número 
1389-2013, promovida por el Gobierno en relación a 
la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 
de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración 
de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Ca-
taluña.

2. Que, mediante Acuerdo de Mesa de 16 de abril de 
2013, el Parlamento de Cataluña ha decidido personar-
se en el procedimiento relativo a la impugnación nú-
mero 1389-2013.

3. Que, evacuando el trámite conferido mediante el 
acuerdo a que se ha hecho referencia, pasa a formular 
las siguientes

Alegaciones

I. Consideraciones previas sobre el procedimiento 
de impugnación de la Resolución 5/X

1. La impugnación de la Resolución 5/X del Parlamen-
to de Cataluña se fundamenta en el artículo 161.2 de la 
CE, que atribuye al Gobierno del Estado la facultad de 
impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposi-
ciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las 
Comunidades Autónomas. De acuerdo con este mis-

mo precepto, la admisión a trámite de la impugnación 
produce la suspensión de la disposición o la resolución 
recurrida, aunque el Tribunal deberá ratificarla o le-
vantarla en el plazo no superior a cinco meses.

Esta modalidad impugnatoria se desarrolla en el Títu-
lo V de la LOTC (arts. 76 y 77) remitiendo su sustan-
ciación al procedimiento previsto para los conflictos 
positivos de competencia.

2. Hay que precisar, sin embargo, que el contenido y 
los motivos que pueden justificar la utilización de es-
te procedimiento impugnatorio han quedado perfila-
dos en la jurisprudencia constitucional, diferencián-
dolos de los otros procedimientos constitucionales 
previstos en la CE y la LOTC.

En este sentido, aunque el artículo 77 de la LOTC ha-
ce una remisión inicialmente amplia a «sea cual fuere 
el motivo en que se base» la impugnación, el Tribunal 
Constitucional ha delimitado el objeto y especialmen-
te los motivos de impugnación de este procedimiento 
respecto del recurso de inconstitucionalidad y del con-
flicto positivo de competencia. En relación al prime-
ro, está claro que no puede ser utilizado para recurrir 
disposiciones normativas con fuerza de ley, por cuanto 
que este es el objeto específico del recurso de inconsti-
tucionalidad. Por otra parte, a diferencia del conflicto 
positivo de competencia, el proceso impugnatorio del 
Título V de la LOTC sólo podrá utilizarse, a pesar de 
la indefinición legal de los motivos que puede despren-
derse del artículo 77 de la LOTC, cuando se trate de 
vulneraciones constitucionales que lo sean por razo-
nes no competenciales.

Esta doctrina quedó establecida especialmente en la 
STC 64/1990 y posteriormente en el ATC 135/2004, 
según los cuales los artículos 76 y 77 de la LOTC re-
gulan un procedimiento que, aunque coincida en sus 
trámites con el conflicto positivo de competencia, en-
cuentra su sustantividad propia precisamente en el su-
puesto en que se imputa a una disposición sin fuerza 
de ley o a una resolución de alguno de los órganos de 
las Comunidades Autónomas un vicio de inconstitu-
cionalidad que, no consistiendo en la infracción del 
orden constitucional de competencias, no puede ser 
eficazmente denunciado por vía del recurso de incons-
titucionalidad debido a su rango infralegal, ni sería 
tampoco coherente con el conflicto de competencias si 
su razón de ser no se fundamenta en una controversia 
que oponga al Estado y a las Comunidades Autóno-
mas en relación con la titularidad de las competencias 
según la distribución realizada por la Constitución y 
los Estatutos de Autonomía.

En este caso, el objeto de impugnación es una Resolu-
ción parlamentaria que se impugna alegando una po-
sible vulneración de los artículos 1.2, 2, 9.1 y 168 de 
la CE y los artículos 1 y 2.4 del EAC, lo que objetiva-
mente puede encajar con el ámbito material de los ac-
tos impugnables por la vía del Título V de la LOTC, 



10 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 97

4.87.30. INFORMACIó 72

que incluyen las resoluciones adoptadas por los «órga-
nos» de las CCAA. La referencia genérica a los «ór-
ganos» de las CCAA y su desarrollo más preciso en 
el artículo 76 de la LOTC a «cualquier» órgano de las 
CCAA, permiten incluir dentro de su ámbito no sólo 
las resoluciones dictadas por el Gobierno o el poder 
ejecutivo, sino también las de origen parlamentario. 
Por otra parte, los preceptos constitucionales que se 
alegan como infringidos no son de naturaleza compe-
tencial.

3. Sin embargo, es obvio que para que pueda prospe-
rar la vía impugnatoria del Título V de la LOTC, las 
resoluciones impugnadas deben tener, por razón de su 
naturaleza y contenido, la capacidad necesaria para 
producir una real y efectiva infracción del orden cons-
titucional.

La lógica impugnatoria exige, por consiguiente, que 
las disposiciones o resoluciones tengan efectos norma-
tivos o efectos jurídicos derivados de su naturaleza, ya 
que sin ellos no puede existir, técnicamente hablando, 
una contravención, infracción o vicio de inconstitucio-
nalidad que dé contenido y sentido a la impugnación. 
Y, tratándose de una resolución, es muy importante te-
ner en cuenta la diferencia existente, en cuanto a su 
capacidad de generar efectos jurídicos, entre las reso-
luciones de naturaleza administrativa y las que son de 
origen parlamentario.

En este sentido, hay que señalar que los análisis doc-
trinales sobre el artículo 161.2 de la CE y el Título V 
de la LOTC se refieren a su aplicación ordinaria y nor-
mal en el ámbito de las resoluciones administrativas, 
considerando un supuesto extraordinario las resolucio-
nes procedentes del ámbito parlamentario. La praxis 
aplicativa de este procedimiento lo confirma, ponien-
do de relieve un escasísimo número de impugnacio-
nes cuyo objeto ha sido una resolución parlamentaria. 
Y no hay duda alguna de que ello se debe a la naturale-
za de este tipo de resoluciones, que no permite extraer 
normalmente de ellas efectos jurídicos, salvo excep-
ciones muy concretas.

Es muy importante destacar, por tanto, la diferen-
cia esencial, en cuanto a sus efectos jurídicos, que se 
produce entre las resoluciones o actos de naturaleza 
administrativa y las resoluciones parlamentarias, es-
pecialmente de las que se adoptan en ejercicio de la 
función de impulso de la acción política y de gobierno.

Mientras que una resolución administrativa es capaz, 
por razón de su naturaleza y apoyada en el principio 
de autotutela, de producir normalmente efectos jurí-
dicos mediante el ejercicio de una potestad adminis-
trativa y establecer una relación jurídica que genera 
derechos y obligaciones, este esquema no resulta tras-
ladable al ámbito de las resoluciones parlamentarias 
de impulso, ya que estas se mueven, como veremos 
después con más detalle, en la esfera de las relaciones 
políticas entre el Parlamento y el Gobierno, sin que 

de su contenido se desprendan consecuencias jurídi-
cas reales y efectivas entre las instituciones afectadas 
y mucho menos sobre los ciudadanos o sobre el orde-
namiento jurídico establecido.

El hecho de que, en todo el periodo de funcionamiento 
de la justicia constitucional, sea la primera vez que se 
produce la impugnación de una resolución parlamen-
taria de esta naturaleza corrobora esta conclusión, po-
ne de relieve su carácter anómalo y también dice mu-
cho sobre la verdadera intencionalidad que se esconde 
tras la impugnación.

II. La Resolución 5/X es un acto político 
carente de efectos jurídicos

1. La Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por 
la que se aprueba la Declaración de soberanía y del de-
recho a decidir del pueblo de Cataluña, es el resultado 
de una propuesta de resolución aprobada de acuerdo 
con el artículo 145 del RPC.

Como este mismo precepto indica, esta iniciativa es 
un instrumento propio de la función de impulso de la 
acción política y de gobierno. Así resulta claramente 
del artículo 145.1 del RPC cuando establece que «las 
propuestas de resolución del Parlamento para impul-
sar la acción política y de gobierno se pueden dirigir 
al Gobierno de la Generalidad o a los ciudadanos». La 
iniciativa se ha de situar, pues, dentro de esta especí-
fica función parlamentaria, totalmente diferente de la 
función legislativa, esto es, de la función parlamenta-
ria que, por su naturaleza, tiene la capacidad de crear 
derecho y de producir efectos jurídicos.

En este punto, el Parlamento de Cataluña no se dife-
rencia del sistema clásico de la funciones parlamen-
tarias, tal y como se desprende del artículo 55.2. del 
EAC, según el cual «El Parlamento de Cataluña ejer-
ce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de 
la Generalidad y controla e impulsa la acción política 
y de gobierno». El paralelismo de este precepto con 
las funciones que el artículo 66.2 de la CE reconoce 
a las Cortes Generales o con lo que disponen los co-
rrespondientes preceptos de otros Estatutos de Auto-
nomía es más que evidente.

2. Es un principio común admitido por la doctrina que 
las resoluciones, proposiciones no de ley o las mocio-
nes parlamentarias aprobadas en ejercicio de la fun-
ción de impulso y dirección del gobierno son actos de 
naturaleza política que, independientemente de sus 
clases o denominación, poseen la naturaleza común de 
expresar una voluntad, una aspiración o un deseo de la 
cámara y que se pueden dirigir al Gobierno o al con-
junto de los ciudadanos.

En relación con la función legislativa, la doctrina par-
lamentaria coincide en destacar que los actos en que 
se concreta la función de impulso de la acción políti-
ca y de gobierno no tienen la fuerza de obligar propia 
de las leyes, sin que por ello tengan poder o capaci-
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dad de vincular jurídicamente a los ciudadanos o a los 
poderes públicos, originar relaciones jurídicas, crear 
derechos o imponer deberes, determinaciones que son 
propias de las leyes y disposiciones generales o de otro 
tipo de resoluciones que por su naturaleza o contenido 
pueden tener efectos jurídicos.

En el caso de las resoluciones esto ocurre normalmen-
te con las de naturaleza administrativa y en el caso de 
las parlamentarias puede ocurrir en ciertos casos (por 
ejemplo, los nombramientos, la moción de censura, la 
convalidación de un decreto-ley, etc.) pero no con las 
resoluciones que se originan en proposiciones no de 
ley como instrumento de ejercicio de la función parla-
mentaria de impulso.

En este caso, los efectos de la resolución se limitan a la 
expresión, como se ha dicho, de una voluntad política, 
por la sencilla razón de que el ejercicio de la función 
de impulso, por su propia naturaleza, no tiene capaci-
dad o poder de generar efectos ni otra vinculación de 
carácter jurídico, sino tan sólo de carácter político en 
el marco de la relación de confianza propio del sistema 
parlamentario.

La aprobación de esta clase de resoluciones no altera 
la legalidad vigente, porque el principio de legalidad 
al que están sujetos los poderes públicos y los ciudada-
nos lo definen las leyes y los otros actos de naturaleza 
normativa. Por otra parte, tampoco tiene efectos jurí-
dicos concretos sobre los ciudadanos y ni siquiera pa-
ra el Gobierno al que principalmente se dirigen, como 
reconoce la doctrina parlamentaria.

Puede afirmarse, por tanto, que las resoluciones fruto 
de las iniciativas parlamentarias de impulso de la ac-
ción política y de gobierno, son ajenas al mundo del 
derecho, a excepción de las normas de procedimiento 
y de control del derecho parlamentario que las regula. 
Como ha reconocido el mismo Tribunal Constitucio-
nal en diversas ocasiones, las proposiciones no de ley 
o resoluciones que son fruto de la función de impul-
so de la acción política y de gobierno no tienen efec-
tos jurídicos vinculantes (SSTC 205/1990; 41/1995 y 
40/2003 y ATC 155/1993).

3. Trasladando las consideraciones que se acaban de 
exponer a la Resolución 5/X objeto de impugnación, 
la conclusión parece obvia. Esta resolución no alte-
ra ni modifica ninguna situación legal existente en el 
momento de su aprobación, ni genera efectos jurídi-
cos reales y concretos, porque su eficacia, derivada 
del procedimiento parlamentario en el que se origina, 
se limita a expresar una declaración de voluntad y un 
propósito político y sólo eso.

Extraer de una resolución de esta clase efectos propios 
de otra función parlamentaria, no sólo supone desco-
nocer el carácter político de la función de impulso, si-
no también construir una artificiosa «apariencia» de 
efectos jurídicos con el pretexto de someter la resolu-
ción al control jurisdiccional.

Esto es lisa y llanamente lo que hace el escrito de im-
pugnación confundiendo interesadamente el conteni-
do la Resolución con sus efectos. La existencia de una 
posible contradicción entre ese contenido y la Consti-
tución vigente y la atribución a la Resolución de efec-
tos jurídicos, sirve para «construir» el objeto procesal 
idóneo de la impugnación que obviamente no existi-
ría si se considera que una resolución de este tipo sólo 
produce efectos meramente políticos.

Pero este planteamiento, además de ser incorrecto, su-
pone una perversión grave del sistema democrático y 
del pluralismo político, porque su aceptación significa 
impedir que en el ámbito parlamentario se pueda de-
sarrollar un debate y se puedan expresar voluntades 
fruto de las mayorías existentes, que no sean compati-
bles con el marco constitucional vigente.

Sobre esta cuestión crucial volveremos más adelante 
para recordar cuál es el posicionamiento que ha man-
tenido la jurisprudencia constitucional sobre la posibi-
lidad del debate de ideas y proyectos políticos en sede 
parlamentaria, vinculado a la representación y al plu-
ralismo políticos.

Pero lo que ahora interesa destacar y también denun-
ciar en cuanto al fundamento de la impugnación, es 
que una eventual discrepancia o contradicción entre 
una voluntad expresada mediante una resolución de la 
naturaleza que tiene la 5/X del Parlamento de Cata-
luña con la Constitución, no puede situarse más allá 
del plano político, sin que esa discrepancia o contra-
dicción, por el mero hecho de serlo, pueda conside-
rarse como una vulneración constitucional, porque lo 
determinante a los efectos de impugnación y de con-
trol jurisdiccional es que esa discrepancia se produzca 
mediante una disposición o un acto que por sus ca-
racterísticas despliegue efectos normativos o jurídicos 
reales y concretos (ATC 135/2004).

Si no existe este presupuesto, la impugnación no tie-
ne objeto procesal adecuado. Y esto es lo que sucede 
en este caso por razón de la naturaleza de la Resolu-
ción. Por mucho que se empeñe el abogado del Estado, 
una resolución adoptada en ejercicio de la función de 
impulso de la acción política y de gobierno no puede 
producir otros efectos que los propios de esa función.

Como ha declarado recientemente el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña en relación con una denuncia 
por prevaricación referida precisamente a la aproba-
ción de la Resolución 5/X (dirigida contra el Presiden-
te de la Generalidad y contra los diputados que la vo-
taron), que obviamente ha sido inadmitida a trámite, 
(AUTO 45/2013, de 30 de abril, Sala civil y penal):

«debe significarse que existen diferentes funciones 
parlamentarias: la legislativa, la de control y la de im-
pulso político (cfr. art. 55.2 EAC y art. 145.1 RPC). 
Pues bien, como el Ministerio Fiscal señala con acier-
to, la Resolución 5/X halla su fundamento en las pro-
puestas de resolución para el impulso de la acción 
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política y de gobierno (art. 145.1 RPC). De ahí que 
participe de la naturaleza de un acto político».

III. La Resolución 5/X es la expresión  
de una voluntad política

1. La Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña ha 
de ser considerada dentro del contexto histórico de las 
aspiraciones de Cataluña a ser considerada como «co-
munidad nacional», reivindicación que desde la reins-
tauración de la democracia ha evidenciado también un 
amplio apoyo en la sociedad catalana y en su represen-
tación política en el Parlamento de Cataluña.

Esta aspiración al reconocimiento nacional de Cata-
luña ha ido siempre unida a la reivindicación del de-
recho del pueblo catalán a decidir su futuro colecti-
vo, vinculada al derecho de autodeterminación de los 
pueblos, concepto que incluye su dimensión interna o 
externa. Es importante destacar para la adecuada va-
loración de la Resolución 5/X, que el Parlamento ha 
aprobado en la actual etapa autonómica diversas de-
claraciones y resoluciones sobre esta cuestión, que se 
remontan al año 1989 (Resolución 98/III) y que han 
tenido continuidad ininterrumpida en el tiempo, con 
un contenido cada vez más concreto.

Así, en las tres primeras resoluciones adoptadas (la ya 
citada 98/III y las 229/III y 674/V), el Parlamento pro-
clamaba el derecho a decidir su futuro como voluntad 
genérica, sin concretar los instrumentos a través de los 
cuales se podría ejercer. Sin embargo, en otras resolu-
ciones posteriores (944/V y 1978/VI), el Parlamento 
ya manifestaba su voluntad de establecer estos meca-
nismos. A partir del año 2010, se produce un avance 
más en este proceso, mediante la expresión de la vo-
luntad de hacer efectivo el derecho a decidir del pue-
blo catalán (Resoluciones 631/VIII y 6/IX).

La expresión de esta voluntad política tiene el antece-
dente más reciente en la Resolución 742/IX, de 27 de 
septiembre de 2012, en la que el Parlamento constata 
la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda de-
terminar libre y democráticamente su futuro colectivo 
por medio de una consulta y declara textualmente que:

«El Parlamento de Cataluña proclama solemnemen-
te, tal y como ya lo ha hecho en otras ocasiones tras-
cendentales, el derecho imprescriptible e inalienable 
de Cataluña a la autodeterminación, como expresión 
democrática de su soberanía como nación».

Es importante destacar que ninguna de estas resolu-
ciones, que comparten naturaleza con la 5/X, ha sido 
objeto de impugnación, siendo también de destacar, 
por su conexión con el principio primero de la Reso-
lución 5/X, el párrafo acabado de transcribir de la Re-
solución 742/IX.

2. La realización de una consulta popular para ejercer 
el derecho a decidir el futuro político colectivo de Ca-
taluña se erigió, como es público y notorio, como uno 

de los elementos determinantes de las últimas eleccio-
nes al Parlamento celebradas el 25 de noviembre de 
2012, cuyo resultado supuso un respaldo claramen-
te mayoritario de las fuerzas políticas que incluían la 
consulta a la ciudadanía en su programa electoral.

Estos antecedentes ponen de relieve una configura-
ción parlamentaria, fruto de un proceso electoral y de 
una voluntad democrática libremente expresada que 
sustenta un proyecto político a favor de la realización 
de una consulta sobre el «derecho a decidir», con el 
fin de que los ciudadanos de Cataluña puedan pronun-
ciarse sobre su futuro político colectivo, es decir, so-
bre la conveniencia o no de superar el marco actual de  
autonomía planteando abiertamente la posibilidad  
de que Cataluña pueda constituirse como un Estado 
independiente.

La opción por la consulta ciudadana es un procedi-
miento plenamente democrático y que se ampara en el 
derecho fundamental de participación política recono-
cido en el artículo 23.1 de la CE y 29 del EAC. Cierta-
mente, la propuesta de esta consulta puede introducir 
un debate jurídico-constitucional sobre su realización, 
pero en el cual no corresponde entrar en esta impug-
nación, porque la Resolución 5/X se limita a afirmar 
la voluntad de iniciar este proceso y hacerlo, además, 
dentro del marco de la legalidad (principio séptimo).

La resolución no determina ni convoca ninguna con-
sulta, se limita a expresar la voluntad de hacerla y los 
principios bajo los cuales el Parlamento considera que 
debe realizarse el proceso.

3. Las anteriores consideraciones son esenciales para 
la adecuada comprensión de la Resolución 5/X y para 
determinar su alcance y efectos. Y en este punto debe 
ponerse especialmente de relieve que:

a) La Resolución 5/X no pretende alterar ni modificar 
por sí misma el marco constitucional vigente sino ex-
presar una voluntad política de iniciar un proceso que, 
según cual sea su resultado, puede afectarlo. Pero esta 
posibilidad no la convierte en inconstitucional, porque 
se trata de una resolución meramente política, adop-
tada en ejercicio de una función parlamentaria que no 
tiene capacidad de producir efectos jurídicos, que es  
condición necesaria para producir una infracción 
constitucional real y efectiva a los efectos de un posi-
ble control jurisdiccional.

b) La Resolución 5/X se aprueba por el Parlamento 
después de un proceso electoral en el cual el debate 
político sobre el «derecho a decidir» ha sido uno de 
sus ejes centrales. Por tanto, no hay duda de que la ex-
presión democrática realizada en las urnas legitima la 
toma de posición que expresa la Resolución 5/X.

c) La expresión de la voluntad que manifiesta la Reso-
lución 5/X se origina en sede parlamentaria, es decir 
en el ámbito más representativo e importante del ejer-
cicio de la democracia. Como dice el artículo 52.5 del 
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EAC, el Parlamento «es la sede donde se expresa pre-
ferentemente el pluralismo y se hace público el debate 
político».

Resulta claro, por tanto, que en función de estas tres 
premisas el Parlamento de Cataluña podía aprobar una 
declaración como la que contiene la Resolución 5/X, 
porque expresa una voluntad política amparada en  
el principio democrático, totalmente coherente con el 
apoyo electoral recibido de los ciudadanos y porque la 
expresión de una voluntad política no tiene que coin-
cidir con el marco constitucional vigente, si se realiza 
mediante un instrumento que no tiene poder ni efectos 
de producir una vulneración constitucional, en térmi-
nos estrictamente jurídicos.

El abogado del Estado presupone a la Resolución 5/X 
capacidad de generar efectos jurídicos, desnaturali-
zando el sentido y alcance de este tipo de resoluciones 
y deduciendo su inconstitucionalidad por violar los ar-
tículos 1.2, 2, 9.1. y 168 de la CE y 1 y 2.4 del EAC, 
especialmente en lo que concierne al título de la Re-
solución y a su principio primero, entendiendo que la 
inconstitucionalidad se produce porque la declaración 
se formula «en términos de efectividad actual e incon-
dicionada» y «como una realidad actual y efectiva».

Pero olvida o confunde interesadamente que este con-
tenido no se formula en términos prescriptivos o jurí-
dicos, sino únicamente como la expresión de una vo-
luntad política. De nuevo aquí se intenta atribuir unos 
efectos a una resolución parlamentaria que por su na-
turaleza no puede producir, aunque el abogado del Es-
tado se empeñe en lo contrario y construya todo su 
discurso argumental bajo esa falacia.

4. La lectura de la Resolución 5/X no puede plantear-
se como una Declaración de soberanía con efectividad 
real y concreta en el plano jurídico que produce una 
ruptura del marco constitucional. Esta conclusión no 
sólo no se desprende del marco en que se formula y de 
su incapacidad de producir efectos jurídicos como se 
ha reiterado tantas veces, sino también, y esto es esen-
cial, de la lectura de su contenido. A pesar de lo que 
diga el título de la Resolución, las cosas son lo que son 
por razón de su contenido, no por lo que diga o aparen-
te su nombre.

La lectura de la Resolución, realizada en su conjunto y 
de forma integrada, lleva necesariamente a la conclu-
sión de que la voluntad que expresa no es otra que la 
de iniciar un proceso para que el pueblo de Cataluña 
pueda manifestarse sobre su futuro colectivo. En este 
sentido, la Declaración se presenta como el enuncia-
do de un proyecto político que establece las bases o la 
hoja de ruta mediante la cual el proceso quiere desa-
rrollarse.

Resulta determinante para el correcto entendimiento 
de la declaración su primer enunciado, que en el escri-
to de impugnación se pasa siempre por alto, pero que 

pone en evidencia de forma muy clara cuál es el objeto 
o contenido esencial de la Resolución.

Este primer enunciado contiene propiamente la decla-
ración de voluntad o el propósito de la Resolución y es 
muy importante destacar que esa voluntad no se con-
figura como el reconocimiento de una realidad exis-
tente, sino como la de inicio de un proceso. Así se des-
prende claramente de este enunciado inicial, según el 
cual:

«De acuerdo con la voluntad mayoritariamente expre-
sada por el pueblo de Cataluña, el Parlamento acuerda 
iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del de-
recho a decidir para que los ciudadanos y los ciudada-
nos de Cataluña puedan decidir su futuro político co-
lectivo, de acuerdo con los principios siguientes: [...]»

Esta parte de la declaración predetermina su alcance 
y verdadero sentido y condiciona, por tanto, todo el 
resto de la declaración. Y esto es así por dos razones:

a) Porque lo que claramente expresa el Parlamento me-
diante la Resolución es la voluntad de iniciar un proce-
so para hacer efectivo el derecho a decidir para cono-
cer la expresión mayoritaria de la voluntad del pueblo 
de Cataluña sobre su futuro político. Cuyos efectos no 
van más allá de expresar la voluntad de poner en mar-
cha un proyecto político, en coherencia con el respal-
do popular obtenido en las últimas elecciones por las 
fuerzas políticas que han hecho posible la aprobación 
de la Resolución.

b) Porque el resto de la Declaración debe entenderse 
subordinado a este enunciado inicial, que es, en pu-
ridad, el eje central del acuerdo. El resto de la decla-
ración enumera los principios que deben informar y 
guiar ese proceso y, por tanto, no pueden aislarse de 
ese contexto, ni ser considerados de forma autónoma 
o independiente.

c) Porque la declaración no se presenta como un acto 
definitivo o final, sino como un proyecto político pen-
diente de desarrollar de acuerdo con unos principios, 
con un resultado incierto en cuanto a su concreción 
efectiva.

5. El escrito de impugnación basa toda su estrategia 
en aislar el principio primero de la Resolución («El 
pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad 
democrática, carácter de sujeto político y jurídico so-
berano»), sacándolo de su contexto y atribuyéndole 
un valor de realidad actual, efectiva e incondicionada, 
por el hecho de estar redactado en presente de indica-
tivo, lo que sería determinante para constatar la ma-
nifiesta inconstitucionalidad de la Resolución 5/X por 
violar la Constitución y el Estatuto.

Pero olvida que esta afirmación (con independencia de 
que nunca puede producir efectos jurídicos por razón 
de la naturaleza del acto que la contiene) se formula 
como un objetivo del proceso político que la Resolu-
ción acuerda iniciar y, por tanto, debe ser considerado 
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e interpretado en coherencia y en el contexto de esta 
lógica.

En consecuencia, sólo es posible dar a este principio 
primero de la Resolución un significado que no es otro 
que el de expresar una convicción, un deseo o una vo-
luntad de entendimiento políticos que el Parlamento 
quiere manifestar en el inicio de este proceso.

Se puede objetar que este principio, tal y como se re-
fleja en la Resolución, no tiene encaje en la Constitu-
ción y en el Estatuto vigentes. Y así lo hace el escrito 
de impugnación, con la manipulación añadida de con-
vertirlo en «realidad jurídica» y sin tratarlo como lo 
que realmente es, es decir, como la expresión de una 
voluntad política carente de efectos jurídicos. Pero co-
mo expondremos con mayor detalle en el apartado si-
guiente de este escrito, esa discrepancia no convierte 
la Resolución en inconstitucional.

El abogado del Estado atribuye al principio primero 
de la Resolución 5/X la consecuencia de que el Parla-
mento «declara soberano al pueblo catalán en térmi-
nos de efectividad actual e incondicionada» y deduce 
de ello que la Resolución es un acto de «insumisión 
constitucional» y de ejercicio de un «poder constitu-
yente».

Pero si eso fuera cierto (dejando incluso al margen la 
naturaleza de la resolución), la pregunta que nos pode-
mos hacer es qué sentido tendría la misma resolución 
y el proceso que «inicia». Si la declaración de sobera-
nía fuera actual, incondicionada, efectiva y supusiera 
atribuirle ya al pueblo catalán el derecho de secesión, 
como también se dice en el escrito de impugnación, el 
derecho a «decidir» se habría ejercido y consumado 
por el mismo Parlamento. La interpretación que hace 
la impugnación resulta inaceptable porque lleva a la 
conclusión de que la resolución es contradictoria en su 
propio contenido.

6. El escrito de impugnación olvida o minimiza tam-
bién otros principios que deben enmarcar el proceso y 
que son indispensables para la correcta comprensión 
del alcance y sentido de la Resolución 5/X.

El inicio del proceso sobre el derecho a decidir se fun-
damenta también en el principio de legitimidad demo-
crática cuando el apartado segundo de la Resolución 
declara que:

«El proceso del ejercicio del derecho a decidir será es-
crupulosamente democrático y garantizará especial-
mente la pluralidad y el respeto de todas las opciones, 
mediante la deliberación y el diálogo en el seno de la 
sociedad catalana, con el objetivo de que el pronuncia-
miento que se derive sea la expresión mayoritaria de la 
voluntad popular, que será el garante fundamental del 
derecho a decidir.»

Tratándose de una consulta de la naturaleza que con-
templa la resolución, la apelación al principio demo-
crático no puede ser más acertada y escrupulosa, por-

que supone aceptar que el proceso debe basarse en la 
voluntad libremente expresada por los ciudadanos, 
respetando la defensa de todas las opciones e ideas 
que el pluralismo de la sociedad permiten.

El principio democrático es un valor esencial de la 
Constitución y un principio que la jurisprudencia cons-
titucional entiende como el derecho a defender cual-
quier idea o proyecto político, siempre que se formule 
pacíficamente y con respeto a los derechos fundamen-
tales (SSTC 11/1981 y 48/2003 entre otras).

En el presente caso, hay que resaltar que el proceso 
para el ejercicio del derecho a decidir por medio de 
una consulta a los ciudadanos es una opción perfec-
tamente defendible y habitual desde el punto de vis-
ta democrático, máxime cuando el proyecto político 
asume el compromiso de ser escrupulosamente garan-
tista con el pluralismo y con el respeto de todas las 
opiniones.

El proceso se quiere iniciar también de acuerdo con el 
principio de legalidad. El apartado séptimo de la Re-
solución es absolutamente claro al respecto al declarar 
que:

«Se utilizarán todos los marcos legales existentes para 
hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejer-
cicio del derecho a decidir.»

La voluntad política es, pues, que el proceso respete 
el principio de legalidad que la Constitución estable-
ce, mediante la utilización de los procedimientos de 
consulta que el ordenamiento permite, entre los que 
cabe destacar el referéndum o, en su caso, otras mo-
dalidades de consulta, como son las que contempla el 
artículo 122 del Estatuto de Autonomía.

Ciertamente, esta parte no ignora el debate existente 
sobre la posibilidad de realizar una consulta de esta 
naturaleza. Pero este es un debate abierto que no pro-
cede resolver en este procedimiento, siendo aquí lo 
esencial la intención y voluntad política que expresa 
la Resolución de que el proceso se produzca dentro del 
marco de la legalidad.

Por otra parte, la apelación al principio de legalidad 
no excluye, como es obvio, la posibilidad misma de 
una reforma constitucional si fuera necesario y así se 
promoviera para poder encajar el resultado de la con-
sulta dentro del marco constitucional. En este punto 
resulta esencial recordar que el Parlamento de Catalu-
ña está legitimado para instar reformas constituciona-
les (artículo 166, en relación con el 87.2 de la CE), lo 
que abona la posibilidad de que el Parlamento debata 
y acuerde impulsar acciones para conocer el posicio-
namiento de los ciudadanos a los que representa sobre 
futuros proyectos de reforma constitucional.

Finalmente, otros principios que recoge la Resolución 
van en la línea de reforzar los fundamentos democrá-
ticos del proceso.
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El principio de transparencia para facilitar a la socie-
dad toda la información y el conocimiento adecuados 
para ejercer el derecho a decidir y para participar acti-
vamente en el proceso.

La voluntad de mantener la cohesión social de la so-
ciedad catalana, que la propia población y las insti-
tuciones han considerado siempre como un elemento 
integrador y un capital social y político a preservar a 
toda costa.

La voluntad de diálogo y de negociación con el Esta-
do, condición que es especialmente relevante desde el 
punto de vista de la modalidad de consulta referenda-
ria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.32 
de la CE.

El protagonismo del Parlamento en el proceso, como 
institución que representa al pueblo de Cataluña, que, 
de acuerdo con la resolución, debe tener un papel prin-
cipal en el mismo.

Y en último lugar la apelación al conjunto de la pobla-
ción, de las entidades locales, de las fuerzas políticas, 
de los agentes económicos y sociales y de las entida-
des cívicas y culturales, para que participen en el pro-
ceso mediante los mecanismos que establezcan el Par-
lamento y el Gobierno.

Como decíamos al principio de este apartado, todo es-
te contexto se olvida en el escrito de impugnación re-
sumiendo sesgadamente la Resolución en una decla-
ración de soberanía actual y efectiva, como acto de 
insumisión a la Constitución. La lectura sistemática y 
contextual de la Resolución basta, sin embargo, para 
ver cuál es su verdadero alcance y propósito, que no es 
precisamente el que postula la impugnación.

IV. La impugnación se dirige en realidad  
contra un proyecto político y no contra  
un acto jurídico

Las consideraciones expuestas hasta ahora ponen en 
evidencia que la verdadera intención de la impugna-
ción es la de impedir o bloquear el inicio de un proyec-
to político, legítimo y democrático, utilizando indebi-
damente la función de control de constitucionalidad 
que corresponde al Tribunal Constitucional.

Aprovechando que el artículo 161.2 de la CE y el Títu-
lo V de la LOTC hacen referencia genérica a las «re-
soluciones» de los órganos autonómicos como objeto 
de posible impugnación, se considera que «cualquier» 
resolución, incluyendo las parlamentarias que son fru-
to de la función de impulso de la acción política y de 
gobierno, pueden ser objeto procesal idóneo de im-
pugnación.

Y para ello no importa saltarse toda la doctrina par-
lamentaria, que coincide en atribuir a este tipo de re-
soluciones efectos meramente políticos y excluir todo 
tipo de vinculación o efectos jurídicos, considerando 
que estos efectos existen porque la Resolución tiene 

efectos «ad extra» por el hecho de dirigirse al Gobier-
no o al conjunto de los ciudadanos.

Pero este planteamiento no hace otra cosa que enmas-
carar el motivo de fondo de la impugnación que no es 
otro, como se ha dicho, que el de convertir un debate 
político en un debate jurídico que no debería haberse 
planteado nunca cuando el Parlamento se ha limitado 
a expresar una voluntad mediante una forma o instru-
mento que no tiene capacidad para infringir la Cons-
titución.

El simple enunciado de una voluntad política de ini-
ciar un proceso que puede resultar incompatible con la 
Constitución, lo convierte el escrito de impugnación 
en una infracción constitucional real y efectiva, con 
el resultado grave y perverso de convertir en incons-
titucional el debate político o la expresión de ideas o 
proyectos políticos que no encajen dentro del marco 
constitucional establecido.

Con independencia de lo erróneo de este planteamien-
to en términos jurídicos, esta forma de proceder y de 
instrumentalizar la justicia constitucional pone de re-
lieve una actitud de escaso o nulo respeto hacia dos de 
los principios o valores básicos de la Constitución, co-
mo son la democracia y el pluralismo político.

2. Pero a menos que se produzca un cambio radical 
en este punto, la impugnación choca frontalmente con 
una doctrina del Tribunal Constitucional que hasta 
ahora ha sabido distinguir claramente entre el respeto 
que la Constitución da a la expresión y defensa de las 
ideas y proyectos políticos, aunque no coincidan con 
los postulados constitucionales vigentes, y el control 
de las leyes, disposiciones y actos que por su natura-
leza y capacidad de producir efectos jurídicos deben 
ajustarse siempre a la legalidad constitucional.

El principio democrático y el pluralismo político que 
garantiza la Constitución impide controlar la expresión 
de voluntades, intenciones o proyectos, aunque no coin-
cidan con el marco constitucional establecido. Como 
destaca el Tribunal Constitucional en el ATC 135/2004, 
de 20 de abril (FJ 6), el debate político «es absoluta-
mente libre en su contenido» y esto significa que es «li-
bre también en sus conclusiones, si estas se formalizan 
en textos sin valor normativo». De lo que el mismo ATC 
135/2004 deduce la conclusión de que «cómo se tra-
duzca normativamente el fruto del debate, si es que fi-
nalmente llega a traducirse en algo, es cuestión que no 
debe condicionar anticipadamente la suerte de ningún 
debate, so pena de negar al Parlamento la facultad de 
articular la expresión política en los términos que es-
time conveniente. So pena, en definitiva, de someter al 
Parlamento a tutelas inaceptables».

La capacidad de generar este debate político y esta-
blecer sus conclusiones mediante decisiones sin valor 
normativo y sin efectos jurídicos reales y concretos, 
debe considerarse propia del Parlamento de Cataluña, 
porque, como dice el artículo 55.2 del EAC, el Parla-
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mento es precisamente «la sede donde se expresa pre-
ferentemente el pluralismo y se hace público el debate 
político».

Todo esto es especialmente aplicable al caso que nos 
ocupa, porque la Resolución 5/X se ha formulado den-
tro de las dos coordenadas expuestas. Por una parte, 
mediante un procedimiento parlamentario propio de 
la función de impulso de la acción política y de gobier-
no (artículo 145 del RPC), es decir, un procedimiento 
que, por su naturaleza y contenido, se limita a expre-
sar una voluntad de la cámara, sin valor normativo y 
sin efectos jurídicos. Y por otra parte, porque se trata 
de una declaración o expresión de voluntad producida 
en sede parlamentaria, esto es, en el ámbito político 
de mayor relevancia y donde puede expresarse tam-
bién con mayor libertad, aunque sea discrepando con 
el marco constitucional vigente.

Lo que se acaba de exponer encaja perfectamente 
con la importante doctrina establecida en las SSTC 
48/2003, de 12 de marzo, y 31/2001, de 12 de febrero, 
en el sentido de que la Constitución garantiza la difu-
sión y la expresión de ideas o proyectos, siempre que 
sea por medios políticos y de acuerdo con los princi-
pios democráticos. Doctrina de la que es esencial rete-
ner la afirmación de que:

«en nuestro ordenamiento constitucional no tiene ca-
bida un modelo de “democracia militante” [...], esto es, 
un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, si-
no la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer 
lugar, a la Constitución. Falta para ello el presupuesto 
inexcusable de la existencia de un núcleo normativo 
inaccesible a los procedimientos de reforma constitu-
cional que, por su intangibilidad misma, pudiera eri-
girse en parámetro autónomo de corrección jurídica, 
de manera que la sola pretensión de afectarlo convir-
tiera en antijurídica la conducta que, sin embargo, se 
atuviera escrupulosamente a los procedimientos nor-
mativos».

Afirmación de la que el Tribunal deduce, cono no po-
dría ser de otra forma, que:

«cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible 
con la Constitución siempre y cuando no se defienda 
mediante una actividad que vulnere los principios de-
mocráticos o los derechos fundamentales de los ciu-
dadanos».

Y esto es así, porque la Constitución ha de entenderse, 
por razón del principio democrático, como un marco 
suficientemente amplio para que dentro de él quepan y 
puedan defenderse opciones políticas de diferente sig-
no (STC 11/1981, de 8 de abril).

3. Obviamente, esta doctrina general puede extenderse 
a proyectos políticos como el «derecho a decidir» que 
contempla la Resolución 5/X. En este sentido es im-
portante destacar que el debate en el ámbito de la so-
beranía y del concepto de nación ya tiene antecedentes 

en la jurisprudencia constitucional, concretamente en 
la STC 31/2010, de 28 de junio, (FJ2) sobre el Estatu-
to de Autonomía de 2006, donde el Tribunal admite 
claramente la posibilidad del debate político sobre el 
derecho a decidir y la posibilidad de su futuro recono-
cimiento jurídico en los términos siguientes:

«cabe, en particular, la defensa de concepciones ideo-
lógicas que, basadas en un determinado entendimien-
to de la realidad social, cultural y política, pretendan 
para una determinada colectividad la condición de 
comunidad nacional, incluso como principio desde el 
que procurar la conformación de una voluntad consti-
tucionalmente legitimada para, mediando la oportuna 
e inexcusable reforma de la Constitución, traducir este 
entendimiento en una realidad jurídica».

El supuesto que plantea esta doctrina encaja precisa-
mente con la Resolución 5/X, dado que la misma se 
produce en el plano del debate político, esto es, mani-
festando la voluntad de iniciar un proceso que en el fu-
turo puede convertirse en realidad jurídica, porque la 
Resolución 5/X adopta como principio el de legalidad 
y no excluye en ningún caso la reforma constitucional.

Conviene recordar también que en el ATC 135/2004, 
de 20 de abril, el Tribunal admite que el debate polí-
tico pueda quedar reflejado en decisiones o «resolu-
ciones» formales, sin que ello las haga candidatas a la 
impugnación por la vía del Título V de la LOTC. En 
este punto, el Tribunal hila muy fino para establecer la 
frontera entre lo «político» y lo «jurídico» a los efec-
tos de un posible control jurisdiccional cuando afirma 
que el simple enunciado de una proposición contra-
ria a la Constitución no constituye objeto de enjuicia-
miento por el Tribunal Constitucional, ya que lo rele-
vante es que el contraste entre la Constitución y las 
proposiciones revista la forma requerida en cada caso 
por la LOTC respecto de la regulación de los distintos 
procesos constitucionales. Y en este sentido deja sen-
tado que:

«la jurisdicción puede reaccionar contra la forma jurí-
dica que resulte de estas intenciones, pero la intención 
misma y su debate y discusión son inmunes en una so-
ciedad democrática a todo control jurisdiccional, sin-
gularmente si el debate se sustancia en un Parlamento, 
sede privilegiada del debate político».

4. A la luz de esta doctrina y habida cuenta de la natu-
raleza que tiene la Resolución 5/X, es evidente que la 
impugnación pretende someter a contraste constitucio-
nal una proposición o un proyecto que no ha entrado 
en el mundo del derecho y que se ha formulado en tér-
minos estrictamente políticos.

Y este planteamiento no puede ser admitido bajo nin-
gún concepto porque violenta las bases mismas del 
sistema democrático y lo convierte en una «demo-
cracia militante», en la que se puede impedir de raíz 
cualquier debate o iniciativa política y su traducción 
de una resolución de naturaleza política cuando no sea 
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compatible con la vigente Constitución. Justo lo con-
trario de lo que establece la jurisprudencia constitu-
cional.

Se pone de relieve así cuál es la verdadera intención 
de la impugnación, que no es otra que la de impedir 
el desarrollo de un proceso político con el pretexto de 
que su explicitación en un acto formal (aunque sea en 
una resolución parlamentaria de impulso) es suficiente 
para «deducir» de ella efectos jurídicos y convertirla 
así en objeto de un procedimiento de inconstituciona-
lidad.

V. La impugnación de una resolución 
parlamentaria de impulso de la acción política 
y de gobierno violenta los límites del ejercicio 
de la función de control de constitucionalidad

1. La impugnación de una decisión parlamentaria co-
mo es la Resolución 5/X, incurre en el grave error de 
confundir la existencia formal de una resolución con 
una potencial infracción del ordenamiento constitu-
cional si su contenido no se ajusta al mismo.

Pero este planteamiento genérico y sin matiz alguno no 
puede ser aceptado, porque, como ya se ha repetido, las 
resoluciones en principio incluidas en el artículo 161.2 
de la CE y el Título V de la LOTC, pueden proceder de 
órganos autonómicos distintos y su naturaleza puede 
ser también distinta. Unas con capacidad para generar 
efectos jurídicos y otras limitadas en su alcance a pro-
ducir efectos sólo políticos.

Es evidente, por tanto, que la impugnación no tiene 
en cuenta esta esencial diferenciación, dando por su-
puesto que «cualquier» resolución que exprese una de-
claración de voluntad, con independencia del órgano 
que la adopte y de su naturaleza, es capaz de producir 
una infracción constitucional, si no resulta compatible 
o contradice la Constitución.

Pero esta premisa es sencillamente falsa, tal y como 
ya ha quedado expuesto, y puede suponer caso de ser 
admitida, una clara extralimitación del ejercicio de la 
función de control de constitucionalidad.

Y ello es así porque en este caso, tal y como ocurriría 
precisamente con la Resolución 5/X, la intervención 
del Tribunal no puede justificarse, porque sería tanto 
como entrar a fiscalizar la expresión de una voluntad 
política que, en cuanto tal, como el mismo Tribunal 
ha reconocido reiteradamente, es libre y puede tener 
cualquier contenido, puesto que las intenciones o pro-
pósitos y su debate y discusión en sede parlamentaria, 
deben ser inmunes a todo control jurisdiccional.

2. La impugnación pone especial énfasis en el título 
y en el principio primero de la Resolución 5/X para 
evidenciar su contraste o incompatibilidad con los ar-
tículos 1.2; 2; 9.1 y 168 de la CE. Sin embargo, la Re-
solución no es inconstitucional por el hecho de que lo 
que dice sea incompatible con dichos preceptos cons-

titucionales. Aunque el principio primero esté redacta-
do en presente de indicativo o incluso parezca antici-
par un resultado, ello no es suficiente para que exista 
una infracción constitucional real y efectiva, ni para 
producir un hecho «jurídico» consumado obviando el 
proceso de reforma constitucional.

No se puede confundir la forma o los términos en que 
se redacta una declaración de alcance meramente polí-
tico, con la presunción de aparentar o tener unos efec-
tos jurídicos actuales, reales y efectivos. Por mucho 
que exista esa «apariencia», la existencia o no de estos 
efectos dependerá siempre de la naturaleza de la reso-
lución, de la función institucional que la origina y de 
su contenido.

En este caso, la eficacia de la resolución no va más allá 
de proclamar una voluntad y un propósito políticos, y 
fija una «hoja de ruta» con un objetivo cuyo resultado 
final y efectos no determina la propia resolución, in-
cluyendo el principio primero, porque, cualquiera que 
sea el valor y juicio político que se dé a esa manifesta-
ción, su inclusión en una resolución de impulso como 
es la 5/X, no tiene capacidad, por sí misma, de vulne-
rar los artículos 1.2; 2; 9.1 y 168 de la CE.

En definitiva, a pesar de los esfuerzos argumentativos 
que desarrolla la impugnación, se trata de una cues-
tión conceptual, que se reconduce al hecho de si una 
decisión del tipo o clase que es la Resolución 5/X, pue-
de generar una infracción constitucional. Su alcance 
meramente político y su contenido, considerado en su 
conjunto, excluyen esta hipótesis y por esta razón la 
impugnación nos lleva al terreno sumamente resbala-
dizo y peligroso de traspasar la línea divisoria entre lo 
político y lo jurídico, esto es, entre el principio demo-
crático, el pluralismo político y los derechos de liber-
tad de expresión y de participación versus la función 
de control jurisdiccional.

3. Desde el punto de vista de la función de control de 
constitucionalidad y de sus límites, la impugnación 
de una resolución como es la 5/X coloca al Tribunal 
Constitucional ante una situación absolutamente anó-
mala e inaceptable, como es la de pronunciarse no so-
bre un conflicto jurídico, sino sobre una declaración 
de voluntad política por el simple hecho de que esa 
declaración de voluntad pueda no ser conforme con la 
Constitución.

Y evidentemente el Tribunal Constitucional no puede 
caer en esta trampa, porque aceptar la hipótesis de la 
impugnación significaría en este caso que el control 
del Tribunal se dirigiría en realidad contra la expre-
sión de esa voluntad, es decir, contra la expresión del 
principio democrático y del pluralismo político en se-
de parlamentaria, en clara contradicción con la doc-
trina hasta ahora sustentada en las SSTC 48/2003 y 
31/2010 y en el ATC 135/2004.

La ausencia de un verdadero conflicto jurídico cons-
titucional derivado de la naturaleza de la Resolución 
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5/X, obliga a inadmitir la impugnación. Por esta ra-
zón, esta parte propuso abrir un incidente previo en 
ocasión de contestar la pregunta formulada por provi-
dencia de 9 de abril pasado. El Tribunal no consideró 
oportuno abrirlo, pero esto no excluye, como es obvio, 
que la admisión a trámite se discuta ahora y se acepte 
en sentencia, sin entrar en el fondo de la cuestión.

Por las razones expuestas hasta ahora en este escrito, 
esta inadmisión resulta obligada porque, al no exis-
tir un infracción «jurídica», no existe objeto procesal 
adecuado de la impugnación ni, por tanto, fundamen-
to para el ejercicio de la función de control jurisdic-
cional.

El propio abogado del Estado es consciente de este 
problema y dedica buena parte del escrito de impug-
nación a argumentar a favor de la admisibilidad. Pero 
la debilidad de estos argumentos es obvia frente a lo 
que la quedado expuesto hasta ahora en estas alegacio-
nes y con lo que se expondrá en el apartado VI en con-
testación más concreta a los argumentos que se utili-
zan a favor de la admisión.

4. En cualquier caso, esta parte quiere poner de relie-
ve el intento de «politización» de la justicia constitu-
cional que subyace en la impugnación y que se pone 
también en evidencia en el precedente que significa de 
ser la primera impugnación que se presenta contra una 
resolución parlamentaria de impulso de la acción polí-
tica y de gobierno.

El motivo último de la impugnación es el de impedir 
(con ayuda del efecto suspensivo que produce su inter-
posición) el desarrollo de un proceso político demo-
crático y legítimo, por el sólo y único motivo de que 
no es compatible con el marco constitucional vigente o 
cuyo resultado puede llegar a ser contrario al mismo, 
olvidando la posibilidad de una reforma constitucional 
siempre posible.

Y esto nos coloca ante dos tesituras inaceptables: la de 
impedir el desarrollo de un proyecto político que hasta 
el momento no ha producido ningún acto jurídico sus-
ceptible de infringir la Constitución; o bien la de soli-
citar al Tribunal el ejercicio de una especie de control 
preventivo sobre cualquier tipo de decisión parlamen-
taria, aunque sea estrictamente política, por el simple 
hecho de que esa decisión pueda originar un proceso 
que no sea compatible con la Constitución, pero sin 
excluir el procedimiento de reforma constitucional. 
Aceptar la posibilidad de un control judicial sobre una 
decisión política por mera prevención sobre sus poten-
ciales efectos, podría abrir también un espacio de va-
loración y decisión que podría caer fácilmente dentro 
de la arbitrariedad, entrando en clara contradicción 
con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la CE.

El principio democrático y el pluralismo político, co-
mo valores básicos de nuestro sistema constitucional, 
quedarían gravemente dañados si prosperara esta te-
sis. La democracia en el sentido más amplio del tér-

mino se reduciría a una «democracia militante» y se 
llegaría al absurdo de dejar sin sentido la posibilidad 
misma de reforma constitucional.

En este punto y como conclusión, debe recordarse una 
vez más que la Resolución 5/X incluye como un prin-
cipio explícito y claro del proceso para ejercer el de-
recho a decidir el de «legalidad» (principio séptimo), 
con lo que muestra una voluntad clara e inequívoca de 
que su desarrollo respete el marco legal. Y por esta 
misma razón no excluye tampoco la posibilidad de la 
reforma de la Constitución para dar contenido jurídico 
al resultado del proceso, si fuera necesario.

VI. Los argumentos utilizados a favor  
de la admisibilidad en el escrito  
de impugnación son inconsistentes

1. De la argumentación expuesta hasta ahora en este 
escrito de alegaciones ya se desprende de forma meri-
diana que en el presente caso no se da el presupuesto 
procesal idóneo para que pueda aceptarse la impug-
nación.

La naturaleza de la resolución, su alcance meramente 
político, su contenido considerado en forma global e 
integral y la imposibilidad de generar efectos jurídi-
cos reales y concretos, nos llevan a esta conclusión, 
tratándose, como se trata, de una resolución que es el 
resultado de la función de impulso de la acción polí-
tica y de gobierno. Como decíamos antes, se trata de 
una cuestión de principio o concepto y del correcto en-
tendimiento de lo que significa una resolución de esta 
clase de acuerdo con el derecho y la praxis parlamen-
taria.

Pero todo esto se pasa por alto en el escrito de impug-
nación y en el mismo se aducen diversos argumentos a 
favor de la admisibilidad, utilizando en la mayoría de 
casos de forma parcial o sesgada la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional.

Es necesario, pues, refutar estos argumentos de forma 
más concreta para completar el planteamiento general 
que hasta ahora se ha hecho en contra de la inadmisi-
bilidad de la impugnación.

Se expone como primer argumento para admitir a trá-
mite la impugnación, que el ATC 135/2004 «admite 
expresamente» la impugnabilidad de una resolución 
del tipo que aquí se recurre y se transcribe al efecto 
una parte del FJ 4 del Auto. Sin embargo, de la lectu-
ra de este párrafo no se desprende en modo alguno la 
conclusión que deduce el Abogado del Estado, porque 
lo único que dice el Auto es que no puede descartarse 
la posibilidad de que puedan ser recurridos otros actos 
o acuerdos parlamentarios distintos de los que forman 
parte de un procedimiento legislativo.

Pero de ello no puede concluirse que el Tribunal Cons-
titucional admita expresamente que «todos» los actos 
o acuerdos o resoluciones parlamentarias, de la natu-
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raleza y clase que sean, puedan ser objeto de impugna-
ción. Esto no lo dice el fundamento citado y, por tanto, 
hay aquí una clara y evidente utilización interesada del 
mismo.

Por otra parte, los dos precedentes que se citan en la 
impugnación (STC 16/1984 y ATC 265/1999), son cla-
ramente inaplicables al presente caso, ya que ninguno 
de ellos se refiere a una resolución fruto de la función 
de impulso de la acción política y de gobierno. En el 
caso de la STC 16/1984, se trata de una decisión inte-
grante del procedimiento para nombrar un presiden-
te autonómico, cuyos efectos jurídicos son evidentes 
por la naturaleza de este tipo de acto. Y, en el caso del 
ATC 265/1999 (acuerdo de la decisión del Parlamen-
to Vasco, autorizando celebrar sesiones de trabajo en 
su sede al Parlamento del Kurdistán en el exilio), hay 
que recordar que se planteó como un conflicto positivo 
de competencia fundamentado en la eventual vulnera-
ción de la competencia estatal en materia de relaciones 
internacionales (art. 149.1.3 de la CE).

Ninguno de estos dos precedentes invocados guarda, 
por consiguiente, relación alguna con el tipo de reso-
lución que ahora se impugna y su invocación resulta 
improcedente como criterio jurisprudencial aplicable 
en este caso.

Ciertamente, la Resolución 5/X es una resolución de 
naturaleza parlamentaria y responde a un procedi-
miento distinto al procedimiento legislativo. Pero este 
simple hecho no la hace acreedora de ser objeto po-
sible y adecuado de la presente impugnación, porque 
el ATC 135/2004 no contempla explícitamente esa po-
sibilidad, ni tampoco permite llegar a esa conclusión.

Antes al contrario, lo que resulta importante es si la 
naturaleza jurídica de este tipo de resoluciones les 
permite producir efectos que hagan posible conside-
rar la existencia de un conflicto «jurídico real» con la 
Constitución, es decir, si les concede la capacidad o 
el poder de contradecir o vulnerar la Constitución de 
manera efectiva (no por mera discrepancia), y son, por 
tanto, susceptibles de control jurisdiccional.

Y esta es la gran debilidad de la impugnación, porque, 
a pesar de que el mismo Abogado del Estado reconoce 
que la Resolución 5/X es una decisión de impulso de la 
acción política y de gobierno que actúa como «orien-
tación» del Gobierno de la Generalidad o que pretende 
«favorecer e intensificar el debate político» de la ciu-
dadanía, se empeña en considerar que su alcance va 
más allá, hasta el punto de entender que esa función 
de mero impulso debe recibir siempre un reproche de 
inconstitucionalidad, si su contenido no resulta com-
patible con la vigente Constitución.

Como ya se ha tenido ocasión de destacar, hay aquí 
una confusión clara entre los límites del debate polí-
tico y democrático y el fundamento de la función ju-
risdiccional del Tribunal Constitucional que no puede 
en modo alguno afectar a ese debate, salvo cuando el 

resultado del mismo se concrete en una decisión con 
fuerza normativa o con efectos jurídicos concretos y 
reales que permitan considerar la hipótesis de una vul-
neración constitucional que legitime y justifique la in-
tervención del Tribunal. Pero esta hipótesis no puede 
ser considerada en el caso de la Resolución 5/X, por-
que esta responde al ejercicio de una función que se 
limita al «impulso» de la acción política y es incapaz, 
por tanto, de poder desplegar los efectos que permiten 
el control jurisdiccional.

2. El segundo motivo de admisibilidad que alega el 
Abogado del Estado se fundamenta también en el ATC 
135/2004, cuando afirma en el FJ 4 que una «resolu-
ción» puede ser objeto del presente procedimiento de 
impugnación si se trata de un acto o decisión que «ma-
nifieste la voluntad de una Comunidad Autónoma».

Pero, otra vez aquí se hace una lectura interesada y 
parcial del ATC 135/2004, porque esa declaración del 
FJ 4 se precisa y completa después en el FJ 8 del mis-
mo Auto, cuando el Tribunal afirma que «la eventual 
inconstitucionalidad de los actos parlamentarios solo 
es relevante cuando concluyen en una resolución, dis-
posición o acto que se integra en el ordenamiento ju-
rídico».

Y en este caso concreto hay que destacar que el Tribu-
nal se refiere a resoluciones «finales» o que concluyen 
un procedimiento. Por consiguiente, se confirma una 
vez más que el hecho de ser una resolución ajena al 
procedimiento legislativo, ser una resolución final, o 
ser una declaración o manifestación de voluntad, no 
es suficiente para que un acto parlamentario pueda ser 
objeto de la impugnación prevista en el artículo 161.2 
de la CE y en el Título V de la LOTC, si por su natu-
raleza y/o contenido no puede dar lugar al supuesto de 
infracción jurídica que exige la jurisprudencia consti-
tucional.

3. El escrito de impugnación intenta también defender 
su admisibilidad en base a la distinción que se hace en 
el ATC 135/2004 entre efectos jurídicos «ad intra» o 
«ad extra» de una decisión parlamentaria, entendien-
do que en este último caso debe reconocerse «siem-
pre» la posibilidad de impugnación.

Pero de nuevo atribuye al Tribunal unas conclusiones 
que no resultan de la lectura del ATC, porque la hipó-
tesis que contempla y analiza es un acto interno del 
procedimiento legislativo y sobre todo porque cuando 
alude a esta diferenciación, el Auto deja bien claro que 
la hipótesis se referiría a una decisión definitiva ca-
paz de producir «efectos jurídicos ad extra concretos 
y reales».

Por consiguiente, no se trata sólo de que la resolución 
o acto tenga transcendencia o efectos ad extra, sino 
también de que produzca efectos jurídicos «concretos 
y reales», idea que debe ponerse en conexión necesa-
riamente con la expresada en el FJ 8 del mismo ATC 
135/2004, en el sentido de que estos efectos lleguen 
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a suponer una alteración o modificación del ordena-
miento jurídico, a partir de la cual se pueda realizar el 
contraste con la Constitución.

Esta premisa se olvida totalmente en el escrito de im-
pugnación, sosteniendo la tesis de que la mera «tras-
cendencia» externa de una resolución parlamentaria 
puede permitir un control de constitucionalidad, si su 
contenido puede resultar incompatible con la vigente 
Constitución.

Pero en el caso de una Resolución como la 5/X, esta 
alegación no tiene fundamento porque al acto impug-
nado le falta el requisito necesario antes mencionado. 
Esta Resolución, adoptada en ejercicio de la función 
de impulso de la acción política y de gobierno, pro-
duce efectos externos de naturaleza política pero no 
jurídica. Y se vuelve a confundir de nuevo lo que es 
la expresión libre de ideas o proyectos amparada en el 
principio democrático y su proyección institucional o 
sobre los ciudadanos, con decisiones con fuerza nor-
mativa o con poder real y efectivo de producir, por sí 
mismos, una infracción constitucional.

Los efectos ad extra que se mencionan en el escrito de 
impugnación (págs. 10 a 13) no pueden considerarse 
en ningún caso como efectos con fuerza jurídica como 
para producir una infracción, en sentido estricto, de la 
Constitución. Estos efectos, tanto los que se dirigen al 
Gobierno de la Generalidad, como los que se dirigen a 
la ciudadanía en general, solo pueden ser considerados 
como el resultado de una voluntad vinculada a un pro-
yecto político (el derecho a decidir), con el fin de que 
la ciudadanía pueda participar en el mismo y el Go-
bierno adopte las medidas oportunas para su realiza-
ción pero sin estar vinculado jurídicamente a hacerlo.

Pero es que, además, como dice la Resolución 5/X y 
reconoce el mismo escrito de impugnación, todo este 
proyecto debe orientarse a partir de una serie de prin-
cipios (entre ellos el diálogo con las instancias estata-
les, legalidad, democracia, participación, transparen-
cia, etc.) que forman parte esencial de los principios 
inspiradores de nuestra Constitución. Siendo especial-
mente relevante en este sentido el de «legalidad», que, 
como ya se ha dicho, expresa la voluntad clara de en-
cauzar el proceso sin ruptura del marco legal y sin ex-
clusión de un eventual proceso de reforma constitucio-
nal si fuera necesario.

Estas mismas reflexiones sirven también para el Con-
sejo Asesor para la Transición Nacional, creado por 
el Decreto 113/2013, de 12 de febrero, que el escrito 
de impugnación pone como ejemplo de los efectos que 
produce la Resolución.

Pero este argumento no tiene ninguna credibilidad 
por tres razones. En primer lugar, porque la Resolu-
ción no hace referencia a la creación de este organis-
mo, que, como tal, puede ser creado de forma autóno-
ma y no depende de la resolución. En segundo lugar 
porque aunque pudiera considerarse como un efecto 

de la misma, la simple creación de un organismo pa-
ra «asesorar» en la puesta en práctica de un proceso, 
de acuerdo con los principios de la Resolución 5/X, 
no puede ser considerada nunca como una decisión 
normativa contraria a la Constitución. Y en tercer lu-
gar porque una nueva resolución del artículo 145 RPC 
que hipotéticamente estableciera la suspensión de este 
consejo, tampoco obligaría jurídicamente al Gobierno 
a suprimirlo.

La premisa de que parte el escrito de impugnación 
cuando se refiere a los efectos de la Resolución, es 
que «tanto la promoción del debate y la participación 
política de los ciudadanos, como la orientación de la 
acción política del Gobierno de la Generalidad, son 
claramente efectos ad extra, con relevancia externa 
fuera del ámbito doméstico del Parlamento». Pero es-
tos efectos «ad extra» no pueden confundirse con efec-
tos jurídicos. El hecho de que la Resolución se «dirija» 
al Gobierno y a los ciudadanos no supone, en sí mis-
mo, que origine efectos jurídicos. Esto sólo demuestra 
que la Resolución va dirigida al Gobierno y a los ciu-
dadanos, pero no que produzca efectos jurídicos, con-
cretos y reales «ad extra». Los efectos que se citan en 
las páginas 10 y 11 del escrito no son jurídicos sino 
simples aspiraciones políticas dirigidas al Gobierno y 
a los ciudadanos.

Y de ello se deduce, sin más, que la existencia de estos 
efectos externos vulnera, por sí misma, la Constitu-
ción, olvidando totalmente que su fuente es una reso-
lución aprobada en ejercicio de la función parlamen-
taria de «impulso» de la acción política y de gobierno.

Este «olvido» convierte en ilegítima e inconstitucional 
la posibilidad del debate y la defensa de un proyecto o 
de una idea política, con el efecto perverso de querer 
impedir preventivamente el desarrollo de un proceso 
político por el hecho de que su resultado podría no ser 
compatible con la Constitución. Se trata en definitiva 
de una muestra más de la confusión que ya hemos de-
nunciado entre lo que es la expresión libre de ideas o 
proyectos amparada en el principio democrático, que 
es a lo que debe reconducirse el contenido de la reso-
lución, con unos pretendidos efectos jurídicos vulne-
radores de la Constitución, que nunca pueden despren-
derse de una resolución como es la 5/X.

4. El escrito de impugnación parece ser consciente de 
su debilidad argumental, cuando, después de exponer 
los efectos «ad extra» que a su entender podría tener 
la Resolución 5/X, parece caer en la cuenta de cuál  
es la verdadera naturaleza de la misma al admitir que 
esta naturaleza suscita un debate sobre si la resolución 
tiene solamente «efectos políticos» o se le pueden atri-
buir también efectos jurídicos «concretos y reales».

Y lo que resulta realmente sorprendente es que resuel-
va esta cuestión (que es la clave del tema) diciendo que 
esta distinción «carece de relevancia», porque no se 
trata de que los efectos jurídicos sean vinculantes, sino 
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que es suficiente que de la Resolución pueda despren-
derse algún tipo de efecto jurídico como sería la «aspi-
ración» de obtener una conducta determinada de suje-
tos u órganos que no son el propio Parlamento.

Sin necesidad de entrar en un debate notoriamente for-
zado como el que propone el Abogado del Estado, hay 
que recordar lo dicho anteriormente sobre la función 
del control jurisdiccional, que el mismo tribunal ha si-
tuado claramente en el ámbito de las decisiones «capa-
ces» de producir una infracción «concreta y real» de la 
Constitución. Y en este sentido, se gira claramente en 
contra de la impugnación la STC 40/2003, que la mis-
ma cita, así como la doctrina establecida en el ATC 
135/2004 (FJ 4).

Tampoco puede acogerse como demostración o prue-
ba de efectos jurídicos reales, el hecho de que el cum-
plimiento de una resolución de la naturaleza que tiene 
la impugnada pueda ser objeto de control por el propio 
Parlamento.

Ciertamente, el RPC (artículo 146.4, en relación con el 
140) somete las resoluciones adoptadas en ejercicio de 
la función de impulso de la acción política y de gobier-
no, al control del propio Parlamento. Pero ello, lo que 
demuestra, precisamente, es que los efectos de este ti-
po de resoluciones son únicamente «políticos», porque 
este control lo ejerce el mismo Parlamento y no los ór-
ganos jurisdiccionales.

Y esto significa, como destaca la doctrina parlamenta-
ria, que los efectos de un eventual incumplimiento de 
la resolución no serían jurídicos, sino que deberían re-
conducirse, en su caso, a la aplicación de mecanismos 
parlamentarios de control o, en su caso, censura del 
gobierno, esto es, los que se desprenden de la relación 
de confianza entre el Parlamento y el Gobierno.

5. Hay que hacer referencia, por último, al hecho reco-
nocido en el escrito de impugnación, de que el Parla-
mento de Cataluña ha aprobado históricamente diver-
sas resoluciones sobre el derecho a decidir, alguna de 
ellas muy reciente, como es el caso de la Resolución 
742/IX, de 27 de septiembre de 2012.

Puede aceptarse el argumento de que la falta de im-
pugnación de estas anteriores resoluciones con cone-
xión temática evidente con la 5/X, no puede ser consi-
derada como un acto propio del Gobierno del Estado 
que le impida ahora impugnar esta última resolución.

Sin embargo, es lícito y pertinente valorar esta pasi-
vidad seguida hasta ahora por el Gobierno del Esta-
do, sobre todo en el caso de la Resolución 742/IX, co-
mo un entendimiento del significado y valor de este 
tipo de resoluciones en el sentido que esta parte aquí 
defiende, esto es, como decisiones de naturaleza y al-
cance políticos, no susceptibles de producir unos efec-
tos jurídicos que permitan un control jurisdiccional. 
No es ocioso recordar que en esta Resolución no im-
pugnada en su día, se incluye la declaración siguiente:  

«El Parlamento de Cataluña proclama solemnemen-
te, tal y como ya ha hecho en otras ocasiones trascen-
dentales, el derecho imprescriptible e inalienable de  
Cataluña a la autodeterminación, como expresión  
democrática de su soberanía como nación».

Parece, pues, que ahora se produce un cambio de 
orientación por razones políticas, hasta el punto de que 
el escrito de impugnación se ve obligado a apoyarse 
en un voto particular del ATC 135/2004, en el que se 
defiende la posibilidad de que existan «mecanismos de 
control preventivo» frente a meras «iniciativas» que 
puedan llegar a afectar al sistema de organización te-
rritorial.

Este tipo de argumentación pone en evidencia de nue-
vo la debilidad de la impugnación de la Resolución, 
porque frente a la dificultad evidente de demostrar que 
produce efectos jurídicos de contravención real, con-
creta y efectiva de la Constitución, apela como recurso 
de fondo a una especie de «control preventivo» cuya 
admisión sí que resultaría contraria a la Constitución 
por afectar directamente el principio democrático, co-
mo ya se ha tenido ocasión de destacar.

6. Sorprende a esta representación la limitada y escue-
ta argumentación del Abogado del Estado al referirse 
a la falta de impugnación por parte del Gobierno de 
las anteriores resoluciones parlamentarias del derecho 
a la autodeterminación, del derecho a decidir o de la 
soberanía nacional de Cataluña (pág. 15 del escrito de 
impugnación), más aun cuando basa parte de su posi-
cionamiento en una crítica «por pasividad o inacción» 
de los gobiernos de las épocas en que aquellas resolu-
ciones fueron aprobadas.

Sin entrar a valorar si corresponde al Abogado del Es-
tado criticar la actuación de ejecutivos anteriores, es 
relevante y de justicia recordar que aquellos Gobier-
nos sí que en su día se pronunciaron públicamente so-
bre las resoluciones citadas y que en algunos casos 
estos pronunciamientos fueron realizados en las pos-
teriores ruedas de prensa para informar de los acuer-
dos de reuniones del Consejo de Ministros.

Ya en diciembre de 1989 el Parlamento de Cataluña, 
en una resolución de la Comisión de Organización y 
Administración y Gobierno Local, declaró «solemne-
mente que Cataluña forma parte de una realidad na-
cional diferenciada del conjunto del Estado» y afirma-
ba como consecuencia que en el momento en que lo 
crea oportuno «podrá incrementar las cotas de auto-
gobierno hasta donde lo vea conveniente». Esta resolu-
ción aprobada durante un gobierno presidido por Feli-
pe González no mereció una repulsa de las instancias 
centrales del Estado equivalente a la ahora suscitada 
por la resolución objeto de impugnación.

El 15 de diciembre de 1989, la ministra portavoz del Go-
bierno, Rosa Conde, al término de la reunión del Con-
sejo de Ministros, se refirió a la resolución de autode-
terminación aprobada por el Parlamento expresando 
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la oposición del Ejecutivo a cualquier iniciativa a fa-
vor del derecho a la autodeterminación que «vulnere 
la Constitución y ponga en cuestión la unidad de Es-
paña». También el mismo día se pronunció el ministro 
para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, 
indicando que la resolución aprobada «aumentará el 
grado de desconfianza» hacia los responsables políti-
cos catalanes y que la falta de clarificación de éstos 
puede «impedir que el propio desarrollo autonómico 
progrese».

Pero es que poco tiempo después, el 27 de septiem-
bre de 1991, el Pleno del Parlamento de Cataluña, en 
una resolución sobre la orientación política general del 
Consejo Ejecutivo, acordó que «constataba, una vez 
más, que Catalunya forma parte de una realidad na-
cional diferenciada con el conjunto del Estado» y que 
«constata que la recuperación de las libertades nacio-
nales en el desarrollo del derecho a la autodetermina-
ción ha de configurar de manera decisiva la nueva rea-
lidad de la Europa de los pueblos en la que Cataluña 
quiere participar desde su personalidad nacional dife-
renciada» (BOPC 298, de 7 de octubre de 1991, pág. 
20214). Esta resolución, aprobada también durante la 
presidencia de Felipe González, no mereció tampoco 
una repulsa judicializada por parte de las instancias 
del Gobierno del Estado, aunque sí generó abundante 
crítica en sede política y mediática.

Durante la presidencia en el Gobierno del Estado de 
José María Aznar, el Pleno del Parlamento de Cata-
luña, en el debate sobre la orientación política general 
del Consejo Ejecutivo el año 1998, aprobó una reso-
lución en la que ratificó una vez más «el derecho del 
pueblo catalán a determinar libremente su futuro co-
mo pueblo, en paz, democracia y solidaridad» (BOPC 
327, de 13 de octubre de 1998, pág. 25974). El enton-
ces ministro de Administraciones Públicas, Mariano 
Rajoy, tras la reunión del Consejo de Ministros mani-
festó: «lo que opina el Gobierno es que lo que ha hecho 
CiU y el señor Pujol es muy poco serio, y que hay que 
ser serio en política y en la vida».

Apenas seis meses más tarde, el Parlamento de Cata-
luña aprobó una nueva resolución sobre los derechos 
de Cataluña como nacionalidad histórica y sus formas 
de expresión democrática en la que literalmente se ma-
nifestaba que «no renuncia a regular, cuando proceda, 
con la participación de los partidos políticos con re-
presentación parlamentaria y de los diferentes agentes 
sociales, los mecanismos y procedimientos específicos 
para hacer efectiva esta expresión democrática de la 
voluntad ciudadana, entre otros, la capacidad de con-
vocar consultas populares o referéndums sobre el esta-
tuto político de Cataluña…» (BOPC 410, de 5 de julio 
de 1999, pág. 33576). Tampoco en este caso hubo reac-
ciones judiciales frente a la expresión de una voluntad 
política dirigida a promover una consulta popular.

Los debates sobre la orientación política general del 
Consejo Ejecutivo han venido siendo el escenario para 

la manifestación de una reiterada voluntad política a 
favor del derecho a decidir de la ciudadanía de Cata-
luña, como se puso de relieve en el debate celebrado el 
3 de octubre de 2002 (BOPC 339, de 7 de octubre de 
2002, págs. 9 y 10), durante la presidencia en el Go-
bierno del Estado de José Luis Rodríguez Zapatero, 
o el de 25 de septiembre de 2012, en el que «el Par-
lamento de Cataluña constata la necesidad de que el 
pueblo de Cataluña pueda determinar libremente y de-
mocráticamente su futuro colectivo e insta al Gobierno 
a hacer una consulta» (BOPC 390, de 2 de octubre de 
2012, pág. 3), siendo esta vez presidente del Gobierno 
Mariano Rajoy.

Ciertamente, la falta de impugnación de anteriores re-
soluciones sobre la misma materia no sería un obstá-
culo para la impugnación de la Resolución 5/X, pero 
denota una especial animadversión política en el mo-
mento actual, incomprensible en términos jurídicos, 
pues unas y otras comparten la misma naturaleza de 
declaraciones políticas sin eficacia jurídica alguna. 
La única diferencia entre el pasado y el presente es 
el clima político. Las resoluciones de entonces y la de 
ahora tienen la misma naturaleza y despliegan enton-
ces y ahora los mismos efectos, sólo y estrictamente 
políticos y no jurídicos. Por consiguiente, la inacción 
impugnatoria de entonces obedecía a una mejor con-
textualización de la naturaleza de las cosas, al parecer 
ahora perdida.

Más que por «pasividad o inacción del Gobierno» 
–como dice el Abogado del Estado– aquellos Gobier-
nos circunscribieron al ámbito del debate democráti-
co, institucional y político la respuesta a aquellas reso-
luciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña, en 
ningún caso, aquellos Gobiernos plantearon sustraer 
del debate político los pronunciamientos relativos a las 
citadas resoluciones ni mucho menos abrir un innece-
sario e injustificado supuesto debate jurídico, ni tras-
ladar al Tribunal Constitucional la responsabilidad de 
dirimir una cuestión meramente política.

Son ejemplos de cómo anteriores Gobiernos entendie-
ron que las resoluciones fueron aprobadas por el Par-
lamento de Cataluña en el marco de un procedimiento 
parlamentario de impulso de la acción política y de 
Gobierno y que la naturaleza de estas resoluciones es 
exclusivamente política y, por tanto, en ningún caso 
hay que atribuirles efectos normativos.

Asimismo, y en relación al Resolución 5/X, del Parla-
mento de Cataluña, cabe recordar la valoración de la 
misma por parte del presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, el 24 de enero de 2013, desde Lima, donde se 
encontraba en viaje oficial, entendiendo que se trataba 
de una resolución sin efectos jurídicos y, por lo tanto, 
realizó una valoración política en la que restaba im-
portancia a la resolución. «Aprobar resoluciones que 
no están en el espíritu de la Constitución no sirve para 
nada», manifestó aquel día Mariano Rajoy.
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Los medios de comunicación fueron unánimes en in-
terpretar las palabras del presidente del Gobierno en el 
sentido de que se trataba de una resolución política y 
sin efectos jurídicos y que desde el Gobierno del Es-
tado solo se actuaría si la Generalitat tomase a partir 
de aquel momento alguna decisión con efectos jurídi-
cos («Rajoy ningunea la resolución del Parlamento: no 
sirve para nada» El Periódico de Catalunya; «El Go-
bierno español rechaza pero no impugna la declara-
ción soberanista» La Vanguardia; «Rajoy minimiza la 
declaración soberanista: no sirve para nada» El País; 
«Rajoy avisa que la declaración soberanista es un ges-
to inútil» El Punt-Avui; «Rajoy desdeña la declaración 
del Parlament» El Mundo).

Por ello resulta desconcertante que Mariano Rajoy en 
1998, como ministro, y el 24 de enero de 2013, como 
presidente del Gobierno, interpretara las resoluciones 
referidas desde la lógica del derecho parlamentario y 
del legítimo debate político, y que con posterioridad, 
el 1 de marzo de 2013, el Consejo de Ministros que 
preside acordara la impugnación de la Resolución 5/X, 
del Parlamento de Cataluña.

Si el Gobierno del Estado se siente colidido por una re-
solución política del Parlamento de Cataluña que, por 
su propia naturaleza no normativa no puede tampoco 
transgredir el ordenamiento jurídico, hubiera debido 
apelar a un diálogo político o instar unas vías de nego-
ciación con quién se ha limitado a expresar una volun-
tad política. Por el contrario, opta por una estrategia 
de impugnación pretendidamente jurídica y marcada-
mente inadecuada dada la naturaleza del instrumento 
empleado, que sin duda denota la incomprensión ante 
un sentimiento manifestado, dificultando así la exis-
tencia de vías de diálogo y de negociación que en todo 
caso han de presidir el funcionamiento de un Estado 
democrático.

VII. La Resolución 5/X no viola los artículos 
1.2; 2; 9.1 y 168 de la Constitución ni los artículos 
1 y 2.4 del Estatuto catalán

1. En el fundamento de derecho segundo del escrito 
de impugnación, el abogado del Estado desgrana los 
argumentos que, a su entender, hacen inconstitucional 
la Resolución 5/X por infringir los preceptos indica-
dos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña.

Como ya ha quedado reiteradamente expuesto y ar-
gumentado, esta posible violación o infracción no 
puede existir en el presente caso, por la sencilla y evi-
dente razón de que la Resolución carece del presu-
puesto necesario para poder hablar, en términos téc-
nico-jurídicos, de cualquier tipo de infracción legal o 
constitucional.

La premisa de la que parte y en que se fundamenta la 
impugnación es falaz porque atribuye a la Resolución 
5/X unos efectos que por su naturaleza no puede ge-

nerar. Sobre este punto ya se ha insistido bastante a lo 
largo de este escrito, pero es preciso recordarlo para 
dejar claro que la contestación concreta que a conti-
nuación se va a hacer a estos argumentos de la impug-
nación se formula a mayor abundamiento, sin que ello 
implique aceptar en ningún momento la premisa de la 
que parte la impugnación.

2. Dice el abogado del Estado que no se necesitan de-
masiados razonamientos para demostrar la radical in-
constitucionalidad del contenido de la Resolución 5/X, 
especialmente por la cláusula que incorpora el princi-
pio primero (soberanía), que es la que dota de sentido 
político y jurídico a todo el resto del acto parlamen-
tario.

De ahí deduce que el significado esencial de la Resolu-
ción estriba en que el Parlamento de Cataluña «declara 
soberano el pueblo catalán» y lo hace por «sí mismo» 
y «en presente de indicativo» en «términos de efecti-
vidad actual e incondicionada» y «como una realidad 
actual y efectiva». Y concluye de todo ello que la Re-
solución supone «un acto de poder constituyente», con 
la consecuencia obligada de infringir los artículos 1.2; 
2; 9.1 y 168 de la CE y los artículos 1 y 2.3. del EAC.

Pero este relato y su pretendido resultado no pueden 
ser aceptados por ser notoriamente forzados y exage-
rados, por dos razones básicas:

a) Por la naturaleza del acto que lo contiene, que no va 
más allá de lo que permite una resolución de impulso 
de la acción política y de gobierno, esto es, expresar 
una voluntad o un propósito en clave «política», sin 
que pueda alcanzar efectos o constituir una realidad 
actual y efectiva en términos jurídicos. El instrumento 
utilizado para la declaración acota y limita los efec-
tos de la misma y resulta claramente excesivo querer 
extraer de ella unos efectos que la asimilan, ni más ni 
menos, a un acto de poder constituyente.

b) Por la clara descontextualización que se hace en la 
impugnación de esta parte concreta de la Resolución, 
que, como es obvio, debe ser interpretada de forma 
sistemática y en su contexto. En este sentido, se olvi-
da que se trata de un «principio» que debe inspirar un 
proceso junto con los demás que menciona la resolu-
ción, y que el eje central de la misma, como indica cla-
ramente el texto, es el de iniciar un proceso para hacer 
posible el ejercicio del derecho a decidir.

En consecuencia, el marco y el contexto en que se con-
tiene el principio primero no permiten ir más allá de 
constatar la voluntad política de expresar que el pueblo 
de Cataluña tiene, por razones de legitimidad demo-
crática, carácter de sujeto político y jurídico soberano, 
y que el proceso que se inicia puede culminar con su 
pleno reconocimiento, como una aspiración perfecta-
mente legítima desde el punto de vista democrático y 
también posible jurídicamente si se dan las condicio-
nes necesarias para ello (reforma constitucional).
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Si la verdadera voluntad de la declaración fuera la de 
proclamar la soberanía del pueblo catalán como un he-
cho real, actual y efectivo, como un acto de insumisión 
constitucional según dice el escrito de impugnación, 
cabe suponer que no se hubiera elegido una propuesta 
de resolución, que es un instrumento común y ordina-
rio de la función de impulso con los efectos limitados 
que le son inherentes. Sería lógico pensar que en es-
te caso se hubiera optado por una fórmula «ad hoc» 
y mucho más solemne, para dejar clara y evidente la 
voluntad de ruptura con el marco constitucional y de 
configurar un poder constituyente propio.

3. El abogado del Estado recuerda que el artículo 2.1 
de la CE establece que la soberanía nacional reside 
en el pueblo español, que es, por tanto, su único titu-
lar, para contraponer este precepto con lo que dice el 
principio primero de la resolución impugnada. Tam-
bién recuerda que el artículo 2 de la CE establece el 
principio de indisolubilidad de la nación española para 
contraponerlo a un hipotético derecho de secesión del 
pueblo catalán que se desprendería a su entender de la 
Resolución 5/X.

Y como prueba de esta discrepancia y consiguiente in-
fracción constitucional cita la STC 103/2008, de 11 de 
septiembre (FJ 4), según la cual la existencia de un su-
jeto, «el pueblo vasco», como titular de un «derecho a 
decidir», equivalente a la titularidad de la soberanía 
resulta imposible sin una reforma previa de la Cons-
titución vigente. En el mismo sentido, cita también la 
STC 31/2010, de 28 de junio (FJ 9 y 11), que reitera 
que el poder soberano sólo es predicable de un único 
titular, que es el pueblo español en su conjunto, y el ca-
rácter único de la nación española en sentido jurídico-
constitucional.

Sin embargo, no podemos olvidar que estas sentencias 
se refieren a actos de naturaleza legislativa, esto es, 
a una ley autonómica y al Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, que por su naturaleza producen efectos ju-
rídicos evidentes y de posible contraste con la Cons-
titución.

El caso de la STC 103/2008 es especialmente adecua-
do para establecer una comparación y una diferencia 
clara respecto a la Resolución 5/X. El caso enjuiciado 
tenía como objeto una ley del Parlamento Vasco que 
reconocía la titularidad de una soberanía del pueblo 
vasco, razón por la cual el Tribunal consideró incom-
patible esa declaración con la Constitución «sin una 
reforma previa de la Constitución».

Pero el caso que nos ocupa es muy distinto, porque 
la declaración de soberanía no se formula en una ley, 
sino que se sitúa en el contexto de una resolución de 
naturaleza y alcance únicamente políticos. Esta dife-
rencia entre ambos supuestos pone de relieve una vez 
más que en el caso de la Resolución 5/X falta el presu-
puesto jurídico imprescindible para que pueda existir 
contravención constitucional.

En este sentido, el hecho mismo de que la STC 
103/2008 reconozca que esa declaración de soberanía 
puede producirse mediante una reforma constitucio-
nal, demuestra que lo esencial no es tanto la expresión 
política de esa voluntad, cuanto el hecho de que se for-
mule por medio de un instrumento capaz de producir 
efectos jurídicos, que es la condición necesaria para 
que pueda darse el control de constitucionalidad.

4. El escrito de impugnación alega que la Resolución 
viola igualmente el artículo 168 de la CE, precepto 
que regula el procedimiento de reforma constitucio-
nal que debería seguirse si se pretende el reconoci-
miento de la soberanía del pueblo catalán, es decir, el 
reconocimiento del derecho de una parte del pueblo 
español a iniciar, por su exclusiva voluntad, una etapa 
constituyente.

En este punto, el escrito de impugnación vuelve a par-
tir del error de considerar la Resolución 5/X como un 
«acto jurídico» y no como lo que realmente es. Y es-
te error vuelve a quedar en evidencia en virtud de la 
jurisprudencia en que se fundamenta la impugnación 
(otra vez las SSTC 103/2008 y 31/2010), cuyo objeto 
son normas con rango de ley.

La expresión de una voluntad de iniciar un proceso po-
lítico sobre el derecho a decidir contenida en una reso-
lución de impulso de la acción política y de gobierno 
no tiene nada que ver con la expresión de esa voluntad 
mediante un instrumento normativo capaz de producir 
efectos jurídicos.

Como dice muy bien la STC 31/2010 en el párrafo que 
se cita en la página 22 del escrito de impugnación y 
como hemos destacado ya reiteradamente a lo largo de 
este escrito, la Constitución permite:

«la defensa de concepciones ideológicas que, basadas 
en un determinado entendimiento de la realidad so-
cial, cultural y política, pretendan para una determina-
da colectividad la condición de comunidad nacional, 
incluso como principio desde el que procurar la con-
formación de una voluntad constitucionalmente legiti-
mada para, mediando la oportuna e inexcusable refor-
ma de la Constitución, traducir este entendimiento en 
realidad jurídica».

Si tenemos en cuenta la naturaleza de la Resolución, 
parece evidente que su contenido se ajusta a estas pre-
misas porque:

a) Se trata de un acto parlamentario que, como tan-
tas veces se ha dicho pero es preciso insistir en ello, 
expresa sólo una voluntad política, ya que se trata 
de una resolución de impulso de la acción política y 
de gobierno y no de una ley u otro acto con efectos 
jurídicos.

b) Expresa la voluntad de iniciar un proceso de acuer-
do con unos principios que se anuncian, entre ellos el 
«entendimiento» o la «pretensión» (en palabras del 
propio Tribunal Constitucional) de que el pueblo de 
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Cataluña tiene por razones de legitimidad democráti-
ca, carácter de sujeto político y jurídico soberano.

c) Expresa la voluntad de que el proceso que se inicie 
respete el principio de legalidad, utilizando «todos los 
marcos legales existentes».

A pesar de lo que diga la impugnación, lo determi-
nante y esencial de la Resolución 5/X, vista en su con-
junto, es la de iniciar un proceso para poder ejercer el 
derecho a decidir, proceso que ha de inspirarse en los 
«principios» que la misma resolución establece.

Por tanto, no puede aislarse uno de estos principios (el 
primero) y manipular su sentido con el fin de presen-
tarlo como un resultado o hecho consumado que quie-
re obviar el proceso de reforma constitucional. Esta 
conclusión es notoriamente errónea si contemplamos 
la Resolución 5/X en su conjunto y la ponemos en rela-
ción con la doctrina de la STC 31/2010.

Así pues, por razón de su naturaleza política y de su 
contenido, es evidente que la Resolución 5/X no vul-
nera el artículo 168 de la CE porque, con su referencia 
clara y precisa al principio de legalidad, no excluye el 
procedimiento de reforma constitucional para traducir 
la voluntad política que expresa a una «realidad jurídi-
ca», como dice la STC 31/2010.

5. El escrito de impugnación alega la infracción del 
artículo 9.1 de la CE por entender que la Resolución 
5/X aparece como un acto «de visible insumisión a la 
CE» y, por tanto, contrario al principio de sujeción a la 
Constitución y a los poderes públicos.

De esta conclusión se desprende, a juicio del abogado 
del Estado, que «la libertad de un Parlamento o de un 
Gobierno autonómicos para elegir políticas está jurí-
dicamente limitada por la Constitución y el Estatuto, y 
ese es uno de los significados evidentes del principio 
de sumisión a la CE que contiene el artículo 9.1. CE» 
(sic).

Pero esta conclusión es errónea y desconocedora de 
la jurisprudencia constitucional citada anteriormente, 
según la cual la Constitución ampara la libre expre-
sión de ideas y proyectos políticos, sin que el debate 
público realizado en sede parlamentaria quede limita-
do más allá del respeto a los principios democráticos y 
los derechos fundamentales.

En un sistema de democracia «no militante» como el 
nuestro existe la libertad de expresar y promover pro-
yectos políticos no compatibles con la Constitución, 
pudiéndose expresar esa libertad en una resolución 
propia de la función de impulso de la acción política 
y de gobierno con el alcance y contenido que tiene la 
Resolución 5/X.

Como hemos tenido ocasión de recordar repetidamen-
te, la Resolución 5/X es el resultado de un debate po-
lítico y expresa una voluntad también política. La afir-
mación que hace el escrito de impugnación podría ser 

válida si el acto parlamentario tuviera, por su natura-
leza, efectos jurídicos, pero no cuando sus efectos se 
limitan al plano político. El principio de legalidad sólo 
puede ser infringido por actos que tengan capacidad 
de innovar o modificar el ordenamiento jurídico.

6. El escrito de impugnación alega también la infrac-
ción de los artículos 1 y 2.4 del EAC. Estos precep-
tos, de acuerdo con la interpretación realizada por la 
STC 31/2010, reconocen un régimen de autonomía y 
su legitimidad, subordinado siempre al marco consti-
tucional, lo que llevaría a la conclusión de que la le-
gitimidad democrática y los poderes del Parlamento 
de Cataluña no le permiten declarar «en presente» la 
existencia o «crear» un sujeto jurídico que entre en 
competencia con el titular de la soberanía nacional.

Obviamente, no puede desconocerse el principio se-
gún el cual el Estatuto es una norma fundamentada 
en la Constitución y que determina un marco de au-
togobierno compatible y coherente con ésta. Pero es 
necesario en este punto volver a tener muy presente 
la diferenciación entre el plano político y el jurídico 
de las decisiones que el Parlamento puede adoptar en 
ejercicio de sus diversas funciones, porque solamente 
las que tienen capacidad para producir efectos jurídi-
cos reales y concretos son las que encuentran su límite 
en el marco constitucional y estatutario.

Como hemos dicho anteriormente, en sede parlamen-
taria y en el ámbito del debate público, este límite no 
puede hacerse valer porque la misma Constitución 
ampara la defensa y expresión de ideas, proyectos o 
voluntades, aunque su contenido no se ajuste a la legis-
lación vigente, y permite que esta expresión se forma-
lice en actos cuyo alcance se limite al plano político, 
es decir, sin vinculación o efectos jurídicos.

Por consiguiente, una resolución de impulso político 
como es la 5/X no se encuentra limitada, en cuanto a 
su contenido, a su compatibilidad con el marco consti-
tucional y estatutario y puede expresar perfectamente 
la voluntad de iniciar un proyecto no coincidente con 
ese marco, sin infringir con ello los artículos 1 y 2.4 
del EAC.

VIII. Resumen conclusivo de las alegaciones

La impugnación parte del grave equívoco de conside-
rar que cualquier resolución aprobada por el Parlamen-
to, de la clase que sea, puede ser objeto idóneo del pro-
cedimiento de constitucionalidad del artículo 161.2. de 
la CE y del Título V de la LOTC. Olvida totalmente 
cuál es la naturaleza y alcance de una resolución apro-
bada en ejercicio de la función de impulso de la acción 
política y de gobierno. Y olvida también cuál es el ob-
jeto principal de la declaración de voluntad parlamen-
taria, aislando y tratando sólo uno de sus puntos, sa-
cándolo de contexto y dándole un significado y alcance 
que no tiene.
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En los apartados anteriores hemos expuesto in extenso 
los argumentos que, a entender esta parte, invalidan 
los fundamentos de la impugnación. Estos puntos pue-
den resumirse de la forma siguiente:

a) La Resolución 5/X, de 23 de enero de 2013, es un 
acto parlamentario aprobado en ejercicio de la función 
de impulso de la acción política y de gobierno.

b) El ejercicio de esta función, de acuerdo con la doc-
trina parlamentaria, sólo tiene un alcance y efectos po-
líticos, sin que una resolución de esta naturaleza pueda 
incidir sobre el ordenamiento jurídico, ni desprender-
se de ella ningún tipo de efecto o vinculación jurídica, 
ni siquiera para el gobierno que es su principal desti-
natario.

c) El ejercicio de esta función parlamentaria no está 
limitada por el principio de legalidad constitucional. 
Una resolución de esta clase puede expresar en toda 
su extensión, de acuerdo con el principio democrático 
y con respeto a los derechos fundamentales, cualquier 
voluntad política, aunque no coincida o sea discrepan-
te con la Constitución vigente. En este sentido es im-
portante recordar la capacidad que tiene el Parlamento 
de Cataluña para promover un procedimiento de re-
forma constitucional (artículo 166, en relación con el 
87 de la CE).

d) La finalidad de la Resolución 5/X es expresar una 
voluntad política para iniciar un proceso político, de 
acuerdo con los principios que la misma enuncia.

e) Su principio primero (soberanía) no puede enten-
derse como la voluntad de proclamarla o declararla 
como un acto autónomo con efectividad jurídica ac-
tual e inmediata, y mucho menos como un acto pre-
meditado de ejercicio de un poder constituyente. Esta 
conclusión no es posible por la naturaleza que tiene el 
marco en que se recoge y porque del contexto general 
de la resolución se desprende que es sólo una aspira-
ción u objetivo que se pretende conseguir con el pro-
ceso que se impulsa.

f) El principio séptimo (legalidad) confirma que es-
tamos ante un proceso que debe ser desarrollado pa-
ra tener concreción real y efectiva de acuerdo con el 
principio de legalidad, incluida una eventual reforma 
constitucional que la resolución no excluye de modo 
alguno.

g) Una resolución como es la 5/X no puede ser objeto 
idóneo de la presente impugnación. Le falta para ello 
tener la «juridicidad» imprescindible que este tipo de 
actos parlamentarios no tiene.

h) La impugnación de una resolución de impulso de 
la acción política y de gobierno debe ser inadmitida 
por el Tribunal porque, si no fuera así, el ejercicio del 
control de constitucionalidad tendría en realidad co-
mo objeto una iniciativa o proyecto político cuya for-
mulación en el plano político ampara la Constitución, 
de acuerdo con el principio democrático y el pluralis-

mo político, y resultaría más próxima a un ejercicio de 
censura previa que al de un control de constitucionali-
dad, único que es propio del Tribunal Constitucional.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,

Solicitan

Que teniendo por presentado el presente escrito en 
tiempo y forma, y los documentos que lo acompañan, 
se sirva admitirlo, tenga por personado al Parlamento 
de Cataluña en la impugnación de disposiciones auto-
nómicas número 1389-2013 y por formuladas las an-
teriores alegaciones y, en sus méritos, dicte sentencia 
en la que declare la inadmisibilidad de la impugnación 
de la Resolución 5/X por no ser objeto idóneo del pro-
cedimiento de constitucionalidad o subsidiariamente 
la plena constitucionalidad de la misma, en tanto que 
manifestación de la libertad de expresión del princi-
pio democrático y del ejercicio del pluralismo político 
esenciales en nuestro sistema constitucional.

Otrosí dicen

Que habiendo sido invocado por el Gobierno el artí-
culo 161.2 de la Constitución, el Tribunal ha acordado 
la suspensión automática de la resolución impugnada 
desde el día 8 de marzo de 2013, fecha de interposi-
ción de la impugnación.

No obstante lo anterior, esta representación considera 
que procede el levantamiento inmediato de la citada 
suspensión, sin que la resolución sobre este extremo 
deba demorarse hasta los cinco meses desde que fue 
acordada, por los motivos que a continuación se ex-
ponen.

1. Al haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de 
la CE, se ha producido de forma automática la suspen-
sión de la Resolución 5/X desde el día 8 de marzo de 
2013, según lo que dispone el apartado 3 del acuerdo 
adoptado por el Pleno del Tribunal Constitucional de 7 
de mayo de 2013, mediante el cual se admite a trámite 
la impugnación.

Sin embargo, la suspensión, que resulta inevitable en 
este caso derivada de la admisión a trámite de la im-
pugnación, plantea una situación novedosa y proble-
mática al recaer sobre un acto parlamentario que es 
fruto del ejercicio de la función de impulso de la ac-
ción política y de gobierno y que no tiene, como se ha 
reiterado a lo largo de este escrito, carácter normati-
vo ni alcance jurídico. Una suspensión, sin preceden-
tes en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y 
que, llevada al extremo, puede producir una suspen-
sión de la libertad de debate político, en ningún caso 
amparada por la Constitución, y cuya sola evocación 
nos remite a unas etapas de la historia no muy lejana 
del Estado español a las que precisamente puso fin la 
aprobación de la norma fundamental de 1978.
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Por consiguiente, resulta obvio que la lógica de la sus-
pensión se ve claramente superada en este caso, por-
que estamos ante la expresión de una voluntad políti-
ca, sin que pueda hablarse en términos de «vigencia o 
aplicación» en sentido técnico-jurídico, como sucede 
normalmente con las leyes, disposiciones o actos de 
naturaleza y efectos jurídicos.

2. Como es doctrina reiterada desde el ATC 355/1989, 
la suspensión no es obligatoria durante el plazo de cin-
co meses, ya que es posible solicitar el levantamien-
to anticipado de la suspensión antes de que transcu-
rra el mismo. El plazo actúa con un límite máximo 
pero no excluye una decisión sobre el mantenimien-
to o levantamiento de la suspensión antes de que se 
agote (AATC 504/1989; 154/1994; 221/199; 417/1997; 
398/2005; 157/2008; 95/2011, entre otros).

Pues bien, en el caso que aquí nos ocupa es especial-
mente urgente solicitar y acceder a este levantamien-
to anticipado de la suspensión de la forma más rápida 
posible, porque las circunstancias especiales que con-
curren en el acto impugnado no justifican la suspen-
sión por no existir daño o perjuicio real efectivo a la 
Constitución y los intereses generales, sino que, por el 
contrario, su mantenimiento supone la lesión de prin-
cipios esenciales del sistema democrático que la mis-
ma Constitución ampara.

Como ha destacado el Tribunal Constitucional en nu-
merosas ocasiones, la suspensión automática de las 
disposiciones y resoluciones cuando se invoca el ar-
tículo 161.2 de la CE, debe entenderse como una si-
tuación provisional y como una medida excepcional 
(AATC 1202/1987 y 12/1992, entre otros), lo que com-
porta que no pueda ser prolongada sin una justifica-
ción expresa y suficiente.

Por otra parte, tratándose de una medida cautelar, la 
jurisprudencia constitucional establece la obligación 
de ponderar los intereses afectados por la medida, de 
modo que deben prevalecer aquellos que son acreedo-
res de una protección preferente o que son menos resis-
tentes al perjuicio que comporta la suspensión (ATC 
1269/1988).

3. Es doctrina consolidada de ese alto Tribunal (por to-
dos, AATC 662/1986, 957/11986, 1269/1988, 12/1992, 
253/1992, 417/1997, 44/1998, 257/1998, 199/2000, 
5/2002, 20/2002, 100/2002, 172/2002, 30/2003, 
13/2004, 300/2005 y 88/2008), que el levantamiento 
o mantenimiento de la suspensión derivada de la invo-
cación del art. 161.2 de la CE, se ha de dirimir en fun-
ción de la consideración de varios criterios. El prime-
ro es el de la presunción de legitimidad de los actos y 
normas emanados de las cámaras parlamentarias, por 
estar revestidas como están de una especial presun-
ción de constitucionalidad, en cuanto expresión de la 
voluntad popular. El segundo criterio, es el de la pon-
deración, de un lado, de los intereses en presencia, tan-
to el general y público, como, en su caso, el particular 

o privado de las terceras personas afectadas, y, de otro, 
los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
pueda producir la aplicación de la norma (o del acto 
político, debería decirse en este caso) o su suspensión, 
que deben ser ciertos y efectivos y no meramente hi-
potéticos, así como la posibilidad de que en uno u otro 
caso pudieran llegar a producirse situaciones de hecho 
irreversibles que vaciasen de contenido dispositivo la 
resolución final del proceso pendiente. Esta valoración 
debe efectuarse al margen de la viabilidad de las pre-
tensiones que se formulan en la demanda (por todos, 
ATC 30/2003). Además, y conforme a lo expresado 
entre otros muchos, en los AATC 329/1992, 243/1993, 
64/1994, 251/1996, 44/1998, 257/1998, 199/2000, 
5/2002, 172/2002 y 30/2003, el mantenimiento de la 
suspensión, en cuanto excepción a la regla general del 
mantenimiento de la eficacia, requiere que el Gobier-
no, a quien se debe la iniciativa de la suspensión ex art. 
161.2 de la Constitución Española, aporte y razone con 
detalle los argumentos que la justifiquen.

4. Como ha quedado expuesto a lo largo de ese escri-
to, no podemos olvidar en ningún momento que nos 
encontramos ante una resolución parlamentaria que 
responde específica y concretamente a la función de 
impulso de la acción política y de gobierno. En con-
secuencia, se trata de una resolución que se limita a 
expresar una voluntad política a partir de una debate 
también político generado en sede parlamentaria, sin 
que por su naturaleza pueda considerarse que esa reso-
lución tenga capacidad para innovar el ordenamiento 
jurídico o producir algún tipo de efectividad jurídica, 
que es el elemento que justifica la lógica de la suspen-
sión.

La Resolución 5/X es una declaración política sobre el 
derecho a decidir que enuncia la voluntad de iniciar un 
proceso, de acuerdo con unos principios que la misma 
proclama. En este sentido, conviene recordar, además, 
que el propio contenido de la resolución no la presen-
ta como un acto definitivo, sino como la expresión de 
una voluntad política de inicio de un proceso cuyo de-
sarrollo queda pendiente de definir y cuyo resultado es 
incierto, esto es, con efectos pendientes de concretar.

La naturaleza y el contenido mismo de la resolución 
no permiten deducir de ella un alcance jurídico nor-
mativo ni de otra clase que permita considerar la exis-
tencia de una contravención constitucional real y efec-
tiva, entendida según la lógica técnico-jurídica. Por 
esta razón, la suspensión misma y su mantenimiento 
es en este caso innecesaria o absurda porque la medi-
da cautelar pierde todo su sentido por ausencia de ese 
elemento de juridicidad indispensable.

5. Por el contrario, la suspensión y su mantenimiento 
sí que afecta a principios básicos del sistema demo-
crático y parlamentario por razón de la naturaleza de 
la Resolución y de la función parlamentaria a la que 
responde.
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El artículo 55.2 del EAC, como ya se ha dicho, con-
sagra el Parlamento como la sede donde se expresa 
preferentemente el pluralismo y se hace público el de-
bate político. Y este mismo precepto reconoce expre-
samente al Parlamento la función de impulso de la ac-
ción política y de gobierno, tratándola separadamente 
de la función legislativa, que es, por antonomasia, la 
función parlamentaria de contenido jurídico que co-
rresponde a una asamblea legislativa.

Pues bien, no hay duda alguna de que la Resolución 
5/X se ha producido en ejercicio de esa función de im-
pulso político y responde a la expresión del principio 
democrático, del pluralismo y del debate público de los 
cuales el Parlamento es el eje central. Se trata, pues, de 
una Resolución que expresa una voluntad política que, 
como tal, debe ser respetada, porque su materializa-
ción no se ha hecho ejerciendo una potestad normativa 
sino una función de contenido y alcance únicamente 
políticos.

Además, la aprobación de la resolución puede conec-
tarse directamente con el derecho fundamental de 
participación política del artículo 23 de la CE, por 
cuanto se trata del ejercicio de una función que co-
rresponde al estatuto de los diputados, vinculada al 
mandato representativo de los miembros del Parla-
mento.

6. Resulta esencial considerar estos elementos, porque 
son determinantes para la ponderación de los posibles 
intereses en conflicto en una situación de suspensión. 
Frente a la ausencia de unos efectos jurídicos reales y 
concretos, la suspensión afecta al ejercicio de la misma 
democracia y a su esencia en cuanto debate público y 
expresión de voluntades, resultando obvio que en este 
caso el mantenimiento de la suspensión actúa clara-
mente en contra del interés que debe prevalecer y te-
ner una protección preferente. La democracia, el plu-
ralismo y el ejercicio de la función parlamentaria son 
pilares básicos del sistema, que deben ser protegidos 
frente a unos perjuicios constitucionales hipotéticos y 
de imposible concreción real, en el caso de una reso-
lución de la naturaleza que tiene la 5/X. El periculum 
in mora reside en este caso en el mantenimiento de la 
suspensión y no al contrario.

No es baladí recordar en este punto la doctrina del Tri-
bunal Constitucional, que ampara la libertad de expre-
sión de ideas y proyectos políticos en sede parlamenta-
ria, aunque su contenido no se ajuste a la Constitución 
vigente, cuando esta expresión se produce por un me-
dio o un instrumento sin capacidad de infringir la 
Constitución. Lo esencial para el control jurisdiccio-
nal y lógicamente para resolver sobre la suspensión no 
es que exista este contraste o incompatibilidad con la 
Constitución, sino que el mismo se realice mediante 
una forma o un procedimiento de decisión capaz de 
producir una infracción constitucional en sentido jurí-
dico (STC 48/2003 y ATC 135/2004).

Si este elemento de «juridicidad» no existe, como aquí 
ocurre, el control y la suspensión se producen real-
mente sobre la expresión de una voluntad política, 
afectando gravemente los pilares básicos de nuestro 
sistema democrático y generando una regresión a pe-
riodos históricos que hasta este episodio parecían uná-
nimemente superados.

7. La suspensión y su eventual mantenimiento tienen 
su razón de ser en la posibilidad de que la vigencia 
o aplicación del acto impugnado pueda causar perjui-
cios reales y efectivos de imposible o muy difícil repa-
ración.

En el escrito de impugnación no se mencionan cuá-
les podrían ser esos perjuicios. Se afirma que es un 
acto de «insumisión constitucional» y que atribuye 
al pueblo catalán «el derecho de secesión», pero es-
tas afirmaciones tan rotundas parten del error con-
ceptual de atribuir a la Resolución unos efectos que 
no tiene, ni puede tener por su naturaleza. Por ello, 
los posibles perjuicios que se podrían evitar con la 
suspensión no son más que hipótesis sin ningún tipo 
de sustantividad real. Y, en todo caso, los perjuicios 
efectivos para la democracia se derivarían del man-
tenimiento de la misma, si de ella se dedujese la im-
posibilidad del debate político en un ámbito material 
parcial o totalmente coincidente con el contenido de 
la Resolución.

La prueba de ello es que el Parlamento o el Gobierno 
catalanes no han realizado acto alguno que implique 
ese entendimiento de la resolución, a pesar del tiem-
po transcurrido desde su aprobación. Antes al con-
trario, la creación del Consejo Asesor para la Transi-
ción Nacional para «asesorar» al Gobierno sobre la 
consulta (que la impugnación cita como ejemplo) o 
la reciente creación en el Parlamento de Cataluña de 
una Comisión de estudio sobre el derecho a decidir, 
indican claramente que sólo nos encontramos ante el 
impulso de un proyecto político aún por desarrollar 
y concretar.

El Tribunal Constitucional exige, para que se pueda 
mantener la suspensión, que se acrediten unos perjui-
cios reales y concretos de imposible o muy difícil re-
paración y traslada al Estado la carga de demostrar su 
existencia. Y hasta ahora el abogado del Estado no ha 
podido demostrar ninguno.

Más allá de su valor declarativo como expresión de 
una voluntad política, no se ha producido ningún efec-
to material derivado de la Resolución que conculque la 
Constitución. Si considerásemos incluso como hipóte-
sis, siguiendo el razonamiento de la impugnación, que 
la Resolución reconoce la soberanía del pueblo catalán 
como una realidad actual que podría legitimar el ejer-
cicio del derecho de secesión, resultaría que tampoco 
existiría un perjuicio real y concreto, porque ese pre-
tendido derecho debería ejercerse mediante un nuevo 
acto o decisión.
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8. Los motivos expuestos hasta ahora son determinan-
tes para proceder al levantamiento urgente de la sus-
pensión.

Sin embargo, aún hay que exponer otro motivo a favor 
de la misma, derivado de la «anomalía» que supone en 
este caso la suspensión automática de una resolución 
de impulso político.

Al no tratarse de un acto normativo o de una resolu-
ción con efectos jurídicos concretos, sino de una de-
claración de voluntad de iniciar un proceso político, la 
suspensión suscita una gran ambigüedad sobre su mis-
mo alcance, con grave perjuicio no ya sobre la resolu-
ción misma, sino sobre el legítimo ejercicio de las fun-
ciones institucionales (del Parlamento y el Gobierno).

Esta cuestión no es una simple hipótesis teórica. 
A partir de la admisión a trámite de la impugnación y 
de la suspensión de la Resolución, se ha entendido por 
parte de algunos grupos parlamentarios del Parlamen-
to de Cataluña que la suspensión se extiende a cual-
quier iniciativa que pueda tener una conexión temática 
con su contenido, con lo cual se produce el riesgo real 
y efectivo de condicionar indebidamente las funciones 
parlamentarias cuando puedan tener algún tipo de re-
lación con la Resolución, en una especie de suspensión 
del propio reglamento de la cámara.

A modo de ejemplo, podemos citar la creación de una 
comisión de estudio sobre el derecho a decidir, crea-
ción que fue puesta en duda en el pleno celebrado el 
pasado día 8 de mayo por algunos grupos parlamen-
tarios con pretendido fundamento en la suspensión 
de la Resolución 5/X, o la solicitud de suspensión de 
la constitución de dicha comisión presentada ante la 
Mesa por uno de estos grupos parlamentarios. Estas 
pretensiones confunden a la ciudadanía, dando la im-
presión de que el Parlamento actúa de manera incons-
titucional. Se adjunta como documento número 1 el 
Diario de Sesiones de la sesión plenaria mencionada, 
y como documento número 2 el escrito presentado por 
el grupo parlamentario.

Parece obvio y fuera de duda que la suspensión no 
puede afectar unas funciones que pueden ser ejerci-
das sin que la misma Resolución exista, pero lo cier-
to es que la suspensión de una resolución de impulso 
político que declara la voluntad de iniciar un proceso 
puede introducir una ambigüedad nada deseable sobre 
la extensión de los efectos de la misma que podría lle-
var a una verdadera perversión del sistema democráti-
co y del pluralismo político y que es necesario despe-
jar cuanto antes con el levantamiento de la suspensión.

Todo ello teniendo en cuenta, además, que al tratarse 
de un proceso abierto y pendiente de desarrollo, la ga-
rantía de los intereses constitucionales siempre se podrá 
hacer efectiva, si fuera el caso, a partir de los actos de 
naturaleza jurídica en que pueda concretarse el mismo.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional

Solicitan

Que, de conformidad con lo que se manifiesta en el an-
terior otrosí, y previos los trámites oportunos, acuerde  
el levantamiento inmediato de la suspensión de la  
Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña.

Barcelona para Madrid, a 6 de junio de 2013

Imma Folchi Bonafonte Antoni Bayona Rocamora
Secretaria General Letrado Mayor
Letrada

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Designació dels diputats interventors per al 
període pressupostari del 2013
Tram. 231-00001/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 12, 05.06.2013, DSPC-P 19

Ple del parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de juny 
de 2013, a proposta de la Mesa Ampliada, d’acord amb 
l’article 29.5 del Reglament, ha designat Joan Morell 
i Comas, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Josep Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Jordi 
Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialis-
ta, diputats interventors per al període pressupostari 
del 2013.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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