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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 282/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els mòduls de participació i convivència als centres peni-
tenciaris
Tram. 250-00427/10
Adopció p. 7

Resolució 283/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la resolució dels conflictes relatius als habitatges dels antics 
treballadors de la presó de la Trinitat Vella
Tram. 250-00434/10
Adopció p. 7

Resolució 284/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la revisió dels protocols per a la gestió de les comunicacions 
dels interns dels centres penitenciaris
Tram. 250-00436/10
Adopció p. 7

Resolució 290/X del Parlament de Catalunya, d’ad-
hesió a la Iniciativa ciutadana europea pel dret humà a l’ai-
gua i al sanejament
Tram. 250-00293/10
Adopció p. 8

Resolució 291/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el reconeixement de la República de Kosovo
Tram. 250-00340/10
Adopció p. 8

Resolució 292/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la prohibició de vendre armes a països i grups que utilitzen 
infants soldat
Tram. 250-00365/10
Adopció p. 9

Resolució 293/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la no-renovació d’una professora de la Càtedra Príncep 
d’Astúries de la Universitat de Georgetown, de Washington, 
per raons d’opinió
Tram. 250-00405/10
Adopció p. 9

Resolució 294/X del Par lament de Catalu- 
nya, sobre el tancament de la presó de Guantánamo
Tram. 250-00414/10
Adopció p. 9

Resolució 295/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’accessibilitat dels informes i estudis elaborats pel Consell 
Assessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00461/10
Adopció p. 10

Resolució 300/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova el Dictamen sobre l’adequació al principi de 
subsidiarietat de la Proposta de directiva del Parlament Eu-

ropeu i del Consell relativa a determinades normes per les 
quals es regeixen les demandes per danys i perjudicis per 
infraccions de les disposicions del dret de la competència 
dels estats membres i de la Unió Europea
Tram. 295-00066/10
Adopció p. 10

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 s’adapten a l’article 290 del Tractat de funcio-
nament de la Unió Europea determinats actes jurídics que 
preveuen la utilització del procediment de reglamentació 
amb control
Tram. 295-00073/10
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a la facturació electrònica en la contractació pública
Tram. 295-00079/10
Coneixement de la proposta p. 12

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de rebuig de l’homenatge fet 
a la Hermandad Nacional de Veteranos de la División Azul 
l’11 de maig de 2013 i sobre el cessament de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00475/10
Retirada p. 13

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 que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 200-00006/10
Text presentat p. 13
Tramitació pel procediment d’urgència p. 32
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po-
pular
Tram. 202-00013/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 32

Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homo-
fòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 32

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 32

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00039/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 33

Proposició de llei d’igualtat entre dones i homes
Tram. 202-00040/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 33

Proposició de llei de regulació de les àrees de pro-
moció de l’economia urbana
Tram. 202-00045/10
Presentació p. 33

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions
Tram. 202-00046/10
Presentació p. 39

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre un nou model d’aten-
ció pediàtrica integral al Prat de Llobregat
Tram. 250-00486/10
Correcció d’errades de publicació, relativa a les esmenes 
presentades (BOPC 122, p. 52) p. 42

Proposta de resolució sobre la promoció de la mar-
ca turística Costa Daurada
Tram. 250-00502/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la inclusió de la deno-
minació Costa Daurada en el projecte d’oci BCN World
Tram. 250-00507/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa 
de calls
Tram. 250-00525/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
horaris d’obertura dels centres d’atenció primària del Vallès 
Occidental a l’estiu
Tram. 250-00544/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre el retorn de l’activitat 
quirúrgica als hospitals públics de regió sanitària de Girona
Tram. 250-00550/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
funcions del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Pro-
grés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00555/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre el lliurament als grups 
parlamentaris dels treballs del Consell Assessor per a la 
Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00561/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre el programa Pacient 
Expert Catalunya
Tram. 250-00562/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre l’impuls de plans d’ac-
ció i campanyes de donació de sang
Tram. 250-00563/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre l’Associació de Larin-
gectomitzats de Lleida
Tram. 250-00564/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre el centre d’atenció pri-
mària de Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 250-00565/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre la integració de la ges-
tió de l’empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut amb 
la de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00570/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre la reobertura d’un ser-
vei nocturn d’urgències d’atenció primària a Osona
Tram. 250-00577/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre la denegació dels 
permisos d’investigació Calaf C per a l’extracció de carbó 
i d’urani
Tram. 250-00578/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre l’aprovació del règim 
de transició que estableix la disposició transitòria de l’Ordre 
de l’Estat EHA/2899/2011, de transparència i protecció del 
client de serveis bancaris
Tram. 250-00580/10
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre la construcció de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00593/10
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’expedi-
ent de regulació d’ocupació i de la reducció dels sous a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i l’avaluació de 
les propostes presentades per a ajustar-ne la despesa
Tram. 250-00597/10
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reco-
negut en la borsa de treball de personal docent
Tram. 250-00675/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
partida pressupostària per al Programa de suport a l’auto-
nomia a la pròpia llar
Tram. 250-00678/10
Presentació p. 51
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Proposta de resolució sobre la revisió de la norma-
tiva de les inversions procedents de l’1% cultural en projec-
tes de patrimoni cultural
Tram. 250-00679/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
pressupost de l’Escola Superior de Música de Catalunya i de 
les taxes de matriculació
Tram. 250-00680/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la commemoració del 
tricentenari dels fets del 1714
Tram. 250-00681/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni entre l’Ajuntament de Salou i l’Agència Catalana de l’Ai-
gua amb relació a les actuacions de millorament hidràulic al 
barri de la Salut
Tram. 250-00682/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de millores de la línia ferroviària R-3
Tram. 250-00683/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la generalització del 
Programa de suport a la salut mental en l’atenció primària
Tram. 250-00684/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la dotació pressupos-
tària de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga per al millo-
rament de la via entre Moror i el Mas de l’Agustina a Mont-
rebei
Tram. 250-00685/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
d’adaptació dels accessos de l’estació Rambla Just Oliveras 
de la línia 1 del metro
Tram. 250-00686/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de protecció de la infraestructura ferroviària de la línia 1 de 
rodalia a Cabrera de Mar
Tram. 250-00687/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre l’acord del canvi de ti-
tularitat d’un tram de la carretera N-II a favor de la Generali-
tat signat amb el Govern de l’Estat
Tram. 250-00688/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el projecte «Viladecans 
The Style Outlets»
Tram. 250-00689/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’increment de l’ofer-
ta educativa de cicles formatius de grau superior a l’Institut 
Sabadell
Tram. 250-00690/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la retirada de la Reso-
lució ENS 1051/2013, relativa a les adjudicacions de destina-
cions provisionals per al personal dels cossos docents
Tram. 250-00693/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre les obres de perllonga-
ment i soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Genera-

litat de Catalunya al pas per diverses poblacions del Vallès 
Occidental
Tram. 250-00694/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut al barri de Can Llong - Castellarnau, de Sabadell
Tram. 250-00695/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de 
Camallera
Tram. 250-00696/10
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la consideració de les 
retribucions econòmiques de monitors esportius, entrena-
dors i àrbitres com a exemptes de cotització a la seguretat 
social
Tram. 250-00697/10
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocu-
pació
Tram. 250-00698/10
Presentació p. 66

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre la situació de la joventut
Tram. 255-00002/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 67
Propostes transaccionals presentades pels grups parla-
mentaris p. 99

 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 per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 270-00006/10
Esmenes a la totalitat p. 103

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 104
Substitució de diputats p. 104

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 174/X, so-
bre l’elaboració d’un protocol de mediació en els processos 
de reestructuració o tancament d’empreses
Tram. 290-00139/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 105

Control del compliment de la Resolució 213/X, so-
bre el garantiment de lots bàsics d’higiene personal als re-
clusos dels centres penitenciaris
Tram. 290-00177/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 105
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Control del compliment de la Resolució 214/X, so-
bre el manteniment de l’assignació econòmica per indigèn-
cia als reclusos que no tenen cap font d’ingressos
Tram. 290-00178/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 106

Control del compliment de la Resolució 215/X, so-
bre la continuïtat dels mòduls de participació i convivència 
als centres penitenciaris
Tram. 290-00179/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 106

Control del compliment de la Resolució 216/X, so-
bre la continuïtat dels departaments d’atenció especial als 
centres penitenciaris
Tram. 290-00180/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 106

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Patronat de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Mú-
sica davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la decisió de no demanar responsabilitats penals a 
Convergència Democràtica de Catalunya
Tram. 356-00342/10
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de Jorge Fabra Utray, 
membre d’Economistes Enfront de la Crisi, davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis rela-
tius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00343/10
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Renovables davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l’energia eò-
lica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00344/10
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Unió Espanyola Fotovoltaica davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l’energia 
eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00345/10
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació Eòlica de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a 
l’energia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00346/10
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors d’Energies Renovables da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els 
estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00347/10
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, alcal-
de de Viladecans (Baix Llobregat), davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui els procediments del pro-
jecte «Viladecans The Style Outlets»
Tram. 356-00349/10
Sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què expliqui els procediments del projecte «Viladecans The 
Style Outlets»
Tram. 356-00350/10
Sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià 
Calvet, director de l’Institut Català del Sòl, davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els procediments 
del projecte «Viladecans The Style Outlets»
Tram. 356-00351/10
Sol·licitud p. 108

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

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli-
ment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00058/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 108
Substanciació p. 108

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

Compareixença d’una representació de l’ONCE 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00059/10
Substanciació p. 108

Compareixença d’Antoni Martínez, president de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya, o de la perso-
na d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00063/10
Substanciació p. 109

Compareixença de Ricard López, president de l’As-
sociació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (Apso-
cecat), o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00068/10
Substanciació p. 109

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions d’Implantats Coclears amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00070/10
Substanciació p. 109

Compareixença de Manel Martí, president de l’As-
sociació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3, o de la 
persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00071/10
Substanciació p. 109

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i 
Orgànica amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00074/10
Substanciació p. 109

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració Salut Mental Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00080/10
Substanciació p. 109

Compareixença d’una representació del Comi-
tè Català de Representants de Persones amb Discapacitat 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00081/10
Substanciació p. 109

Compareixença de Patrícia Carmona Hidalgo, pre-
sidenta de l’Associació de Persones amb Lesió Medul·lar i 
Grans Discapacitats Físiques de Catalunya (Aspaym), o de la 
persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00089/10
Substanciació p. 109
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Compareixença de Miquel Buch Moya, president 
de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana
Tram. 353-00106/10
Substanciació p. 110

Compareixença de Xavier Amor Martín, president 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00107/10
Substanciació p. 110

Compareixença de Joan Auladell Fontseca, ex-di-
rector general de Relacions Institucionals amb el Parlament, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00109/10
Substanciació p. 110

Compareixença Muriel Casals i Couturier, presiden-
ta d’Òmnium Cultural, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00110/10
Substanciació p. 110

Compareixença d’Itziar González Virós, arquitecta 
experta en processos de participació ciutadana, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 353-00115/10
Substanciació p. 110

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00118/10
Substanciació p. 110

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00119/10
Substanciació p. 110

Compareixença de Gregorio Cámara Villar, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat de Granada, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00125/10
Substanciació p. 110

Compareixença de Fernando Pindado Sánchez, ex-
subdirector general de Participació Ciutadana i tècnic supe-
rior de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00128/10
Substanciació p. 111

Compareixença d’Enrique Álvarez Conde, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat Rei Joan Carles 
(Comunitat de Madrid), amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00130/10
Substanciació p. 111

Compareixença de Carme Forcadell i Lluís, presi-
denta de l’Assemblea Nacional Catalana, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00131/10
Substanciació p. 111

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Municipis per la Independència amb relació a la Pro-

posició de llei de consultes populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana
Tram. 353-00132/10
Substanciació p. 111

Compareixença d’una representació de Sobirania i 
Justícia amb relació a la Proposició de llei de consultes po-
pulars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00133/10
Substanciació p. 111

Compareixença de Marina Geli i Fàbrega, excon-
sellera de Salut, 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. 357-00093/10
Substanciació p. 111

Compareixença de Carles Manté i Fors, exdirectiu 
de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, del Consorci de Salut i Social de Catalunya i 
de la Corporació Salut del Maresme i la Selva, exdirector del 
Servei Català de la Salut i expresident de Shirota Functional 
Foods, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari 
i les Empreses
Tram. 357-00095/10
Substanciació p. 112

Compareixença de Josep Maria Sabaté i Guasch, 
exdirector del Servei Català de la Salut, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00106/10
Substanciació p. 112

Compareixença de Daniel de Alfonso, director de 
l’Oficina Antifrau, 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. 357-00112/10
Substanciació p. 112

Compareixença de Josep Maria Argimon Pallàs, 
conseller delegat de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qua-
litat en Salut, 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. 357-00121/10
Substanciació p. 112

Compareixença de Montserrat Delgado, represen-
tant de Comissions Obreres a Catalunya Banc, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00157/10
Substanciació p. 112

Compareixença de Susagna Muns, representant de 
la Unió General de Treballadors a Catalunya Banc, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00158/10
Substanciació p. 112

Compareixença de Norma Gutiérrez, representant 
de la Confederació de Sindicats Independents de Caixes i 
Afins a Catalunya Banc, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00159/10
Substanciació p. 113

Compareixença de José Antonio García Rico, re-
presentant del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària 
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al Consell d’Administració de Catalunya Caixa, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00160/10
Substanciació p. 113

Compareixença d’Amadeu Recasens, exdirector de 
l’Escola de Policia de Catalunya, davant la Comissió d’Estu-
di dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Mate-
rial Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00267/10
Substanciació p. 113

Compareixença del síndic de greuges 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. 357-00270/10
Substanciació p. 113

Compareixença d’una representació de Justícia i 
Pau 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. 357-00278/10
Substanciació p. 113

Compareixença de Gemma Galdón Clavell, profes-
sora de sociologia i criminologia de la Universitat de Barce-
lona, 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. 357-00284/10
Substanciació p. 113

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

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

Informe de les activitats del Memorial Democràtic 
corresponent al 2012
Tram. 334-00027/10
Presentació p. 114

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària de carrera
Acord p. 114



29 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 127

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 7

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 282/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els mòduls de participació i con-
vivència als centres penitenciaris
Tram. 250-00427/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 9, 11.07.2013, DSPC-C 165

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la ses-
sió tinguda l’11 de juliol de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre els mòduls de parti-
cipació i convivència (tram. 250-00427/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26020).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació als mòduls 
de participació i convivència als centres penitenciaris, 
insta el Govern a:

a) Adoptar les mesures necessàries per a enfortir el 
model actual dels mòduls de participació i convivèn-
cia i presentar, en el termini d’un any, un estudi per a 
valorar aquesta experiència en altres centres peniten-
ciaris de Catalunya.

b) Facilitar la col·laboració de la subdirectora de Pro-
grames de Rehabilitació i de Sanitat, encarregada de 
dirigir aquest projecte, amb la resta de professionals 
d’aquest àmbit dels serveis centrals.

c) Continuar facilitant al Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada (CEJFE) el ple desenvolu-
pament d’un pla de formació específic del nou model 
de participació i convivència per als professionals que 
treballen en centres penitenciaris.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2013

La secretària La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 283/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la resolució dels conflictes rela-
tius als habitatges dels antics treballadors 
de la presó de la Trinitat Vella
Tram. 250-00434/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 9, 11.07.2013, DSPC-C 165

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda l’11 de juliol de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el trasllat dels interns del 
centre penitenciari de la Trinitat Vella i l’enderroca-
ment d’aquest centre (tram. 250-00434/10), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Mixt (reg. 19543) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 26022) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 26055).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter-
me les accions necessàries per a resoldre els conflic-
tes relatius als habitatges dels antics treballadors de la 
presó de la Trinitat Vella.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2013

La secretària La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 284/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre la revisió dels protocols per a 
la gestió de les comunicacions dels interns 
dels centres penitenciaris
Tram. 250-00436/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 9, 11.07.2013, DSPC-C 165

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la ses-
sió tinguda l’11 de juliol de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la revisió dels proto-
cols per a la gestió de les comunicacions dels interns 
dels centres penitenciaris (tram. 250-00436/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Mixt (reg. 19544) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26021).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Revisar immediatament, per mitjà del Departament 
de Justícia, els protocols per a la gestió de les comu-
nicacions dels interns dels centres penitenciaris, per a 
la qual cosa, entre altres consideracions, s’han de tenir 
en compte les conclusions de l’expedient obert arran 
de la fuga, a l’abril del 2013, d’un intern de la presó 
Model de Barcelona.

b) Dotar tots els centres penitenciaris de Catalunya 
dels mitjans materials necessaris per a assegurar que 
en les comunicacions no es puguin produir errors en la 
identificació d’interns o visitants que puguin conduir 
a una fuga o a situacions de risc, i garantir tant la se-
guretat dels professionals encarregats de la vigilància 
i custòdia dels interns, com la dignitat i la intimitat 
d’aquests darrers i de les persones que els visiten.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2013

La secretària La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 290/X del Parlament de Catalu-
nya, d’adhesió a la Iniciativa ciutadana eu-
ropea pel dret humà a l’aigua i al sanejament
Tram. 250-00293/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 7, 12.07.2013, DSPC-C 167

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 12 de juliol de 2013, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució d’adhesió a 
la Iniciativa ciutadana europea pel dret humà a l’aigua 
i al sanejament (tram. 250-00293/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya acorda adherir-se a la 
Iniciativa ciutadana europea «El dret humà a l’aigua i 
al sanejament».

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la Inicia-
tiva ciutadana europea «El dret humà a l’aigua i al sa-
nejament», insta el Govern a: 

a) Adherir-se a la iniciativa.

b) Donar difusió a la campanya amb els mitjans mate-
rials adequats.

c) Facilitar un espai públic per a la recollida de signa-
tures i difondre aquest compromís a tota la ciutadania.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2013

La secretària El president
de la Comissió de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

Resolució 291/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el reconeixement de la República 
de Kosovo
Tram. 250-00340/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 7, 12.07.2013, DSPC-C 167

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió tinguda el 12 de juliol de 2013, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el 
reconeixement de la República de Kosovo (tram. 250-
00340/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Instar el Govern de l’Estat a reconèixer plenament la 
República de Kosovo com a estat independent, mem-
bre de ple dret de la comunitat internacional, tal com 
han fet vint-i-dos estats membres de la Unió Europea, 
per tal de reforçar la política exterior comuna europea 
i garantir l’estabilitat geopolítica de la regió.

b) Instar el Govern de l’Estat a actuar davant els quatre 
estats membres que no ho han fet –Romania, Eslovà-
quia, Xipre i Grècia– perquè reconeguin la República 
de Kosovo com a estat independent per a garantir l’es-
tabilitat geopolítica de la regió, tal com va aprovar el 
Parlament Europeu.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2013

La secretària El president
de la Comissió de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando
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Resolució 292/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la prohibició de vendre armes a 
països i grups que utilitzen infants soldat
Tram. 250-00365/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 7, 12.07.2013, DSPC-C 167

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió tinguda el 12 de juliol de 2013, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
prohibició de vendre armes a països on hi hagi infants 
soldat (tram. 250-00365/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
18107).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè 
prohibeixi a empreses espanyoles, públiques o priva-
des, la venda d’armes a països i grups que utilitzen in-
fants soldat.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2013

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Salvador Milà i Solsona Jordi Solé i Ferrando

Resolució 293/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la no-renovació d’una professora 
de la Càtedra Príncep d’Astúries de la Uni-
versitat de Georgetown, de Washington, per 
raons d’opinió
Tram. 250-00405/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 7, 12.07.2013, DSPC-C 167

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió tinguda el 12 de juliol de 2013, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
no renovació d’una professora de la Càtedra Príncep 
d’Astúries de la Universitat de Georgetown, de Wa-
shington, per raons d’opinió (tram. 250-00405/10), 

presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 20371).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per 
a corregir la decisió de no renovar la professora Clara 
Ponsatí com a docent de la Càtedra Príncep d’Astúri-
es de la Universitat de Georgetown, de Washington, i 
a expressar que aquest Parlament rebutja aquest tipus 
d’actuacions de caràcter ideològic.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2013

La secretària El president
de la Comissió de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

Resolució 294/X del Parlament de Catalu- 
nya, sobre el tancament de la presó de 
Guantánamo
Tram. 250-00414/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 7, 12.07.2013, DSPC-C 167

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió tinguda el 12 de juliol de 2013, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre el tancament de la presó de Guantánamo (tram. 
250-00414/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
20370).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer totes 
les accions necessàries per tal que: 

a) El Govern de l’Estat espanyol traslladi als Estats 
Units la necessitat de complir l’exhort de l’ONU sobre 
el tancament de la presó de Guantánamo.

b) El Govern de l’Estat espanyol assumeixi les respon-
sabilitats derivades del fet que en el marc de l’actuació 
concertada entre el Govern dels Estats Units i el Go-
vern espanyol durant la guerra de l’Iraq es va generar 
l’espai Guantánamo i la política de vulneració de drets 
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humans que això va comportar i que, per tant, pro-
cedeixi a requerir el trasllat a l’Estat espanyol de tots 
els presos detinguts actualment a Guantánamo que 
tinguin la nacionalitat espanyola o hagin residit en el 
territori de l’Estat, i promogui actuacions d’acollida i 
tutela de llurs drets vulnerats.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2013

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Salvador Milà i Solsona Jordi Solé i Ferrando

Resolució 295/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’accessibilitat dels informes i es-
tudis elaborats pel Consell Assessor de Polí-
tiques Socials i Familiars
Tram. 250-00461/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 10, 16.07.2013, DSPC-C 171

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 16 de juliol de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la modificació 
de l’article 2 del Decret 256/2011, de creació del Con-
sell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, relatiu 
a les funcions del Consell (tram. 250-00461/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 26023).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer ac-
cessibles, a través dels mitjans que es considerin perti-
nents, els informes i estudis elaborats pel Consell As-
sessor de Polítiques Socials i Familiars que el Consell i 
el Govern, conjuntament, considerin que cal difondre.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2013

 La vicepresidenta
El secretari en funcions en funcions de president a
de la Comissió de la Comissió
Salvador Milà i Solsona Rosa Amorós i Capdevila

Resolució 300/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova el Dictamen sobre 
l’adequació al principi de subsidiarietat de 
la Proposta de directiva del Parlament Eu-
ropeu i del Consell relativa a determinades 
normes per les quals es regeixen les deman-
des per danys i perjudicis per infraccions de 
les disposicions del dret de la competència 
dels estats membres i de la Unió Europea
Tram. 295-00066/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 10, 17.07.2013, DSPC-C 172

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 17 de juliol de 2013, ha estudiat el text de 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del 
Consell relativa a determinades normes per les quals 
es regeixen les demandes per danys i perjudicis per in-
fraccions de les disposicions del dret de la competèn-
cia dels estats membres i de la Unió Europea.

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

1. Antecedents

La Comissió Mixta per a la Unió Europea, en data del 
17 de juny de 2013, ha tramès al Parlament la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell rela-
tiva a determinades normes per les quals es regeixen 
les demandes per danys i perjudicis per infraccions de 
les disposicions del dret de la competència dels estats 
membres i de la Unió Europea, atorgant un termini de 
quatre setmanes perquè el Parlament remeti, si és el 
cas, un dictamen motivat sobre l’eventual vulneració 
del principi de subsidiarietat.

L’article 12 del Tractat de la Unió Europea (TUE) dis-
posa que els parlaments nacionals han de vetllar per-
què es respecti el principi de subsidiarietat d’acord 
amb els procediments que estableix el Protocol (núm. 
2) sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat 
i proporcionalitat, l’article 6 del qual determina que 
correspon a cada parlament nacional o cambra d’un 
parlament nacional de consultar, si escau, els parla-
ments regionals amb competències legislatives. De 
conformitat amb aquesta marc normatiu, l’article 6.1 
de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, per la qual 
es regula la Comissió Mixta per a la Unió Europea, 
modificada per la Llei de l’Estat 24/2009, del 22 de de-
sembre, estableix que el Congrés i el Senat han de re-
metre als parlaments de les comunitats autònomes les 
iniciatives legislatives de la Unió Europea sense pre-
jutjar l’existència de competències autonòmiques afec-
tades, als efectes del seu coneixement i perquè, si es-
cau, puguin remetre a les Corts Generals un dictamen 
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motivat sobre l’aplicació del principi de subsidiarietat 
per les dites iniciatives.

Al seu torn, l’article 188 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya estableix que el Parlament de Catalunya ha 
de participar en el control del principi de subsidiarietat 
amb relació als projectes d’actes legislatius de la Unió 
Europea. L’article 181 del Reglament del Parlament re-
gula el procediment per mitjà del qual el Parlament 
exerceix aquesta funció.

D’acord amb això, la Mesa del Parlament va prendre 
nota del projecte d’acte legislatiu el 18 de juny de 2013 
i, de conformitat amb el que estableix l’article 181.1 i 
2 del Reglament del Parlament i atesa la urgència de la 
tramitació, en va donar trasllat a la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans i va obrir un termini de quatre di-
es hàbils perquè els grups parlamentaris hi poguessin 
formular observacions.

La proposta d’acte legislatiu de la Unió Europea ha 
estat publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya núm. 108/X, del 25 de juny de 2013, i el ter-
mini per a la formulació d’observacions ha finit el dia 
1 de juliol de 2013, sense que cap grup parlamentari hi 
hagi formulat observacions.

El dia 9 de juliol de 2013 la Comissió Mixta per a la 
Unió Europea ha tramès al Parlament el document de 
treball corresponent al pla d’implementació de la di-
rectiva proposada, que, segons consta en el mateix do-
cument, no s’havia tramès junt amb la resta de docu-
mentació de la proposta per un error tècnic. No consta 
que la tramesa d’aquest document, que d’altra banda 
cal qualificar de complementari, alteri els terminis 
perquè el Parlament es pugui pronunciar sobre el com-
pliment del principi de subsidiarietat.

Malgrat que l’àmbit en què opera la proposta és el de 
defensa de la competència, la qual cosa voldria dir que 
l’òrgan a qui correspondria dictaminar sobre el control 
del principi de subsidiarietat seria la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, que inclou en el seu àm-
bit d’actuació la promoció i defensa de la competència, 
l’assignació a la Comissió de Justícia i Drets Humans 
respon al fet que el contingut de la proposta és marca-
dament processal en l’àmbit de la jurisdicció ordinària, 
per la qual cosa és la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans la que ha d’adoptar, si escau, el dictamen perti-
nent, tenint en compte que, de conformitat amb l’article 
6.2 de la Llei de l’Estat 8/1994, el termini per a trame-
tre’l a les Corts Generals fineix el 17 de juliol de 2013.

2. Contingut de la proposta

La Proposta de directiva del Parlament Europeu i del 
Consell relativa a determinades normes per les quals 
es regeixen les demandes per danys i perjudicis per in-
fraccions de les disposicions del dret de la competèn-
cia dels estats membres i de la Unió Europea té com 
a objectiu aconseguir l’aplicació efectiva del dret a la 
indemnització per dany causat per la infracció de les 

normes antimonopoli i anivellar el camp de joc en el 
mercat interior per als consumidors i les empreses. En 
aquest sentit, la proposta de directiva estableix mesu-
res específiques per a aproximar normes substantives i 
processals dels estats membres en les reclamacions ju-
dicials per danys i perjudicis per incompliment de les 
normes de defensa de la competència.

D’acord amb això, la directiva proposada estableix de-
terminades normes que considera necessàries per a ga-
rantir que qualsevol persona que hagi patit un perjudici 
ocasionat per una infracció dels articles 101 o 102 del 
Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) 
o de la normativa nacional de la competència, pugui 
exercir eficaçment el seu dret al ple rescabalament d’a-
quest perjudici. Així mateix estableix normes destina-
des a fomentar una competència sense falsejaments en 
el mercat interior i eliminar els obstacles que n’impe-
deixen el bon funcionament, garantint una protecció 
equivalent a tota la Unió per a tots els que hagin sofert 
tal perjudici. D’altra banda, també estableix normes re-
latives a la coordinació entre l’aplicació de la normativa 
de competència per part de les autoritats de competèn-
cia i l’aplicació de les normes a les demandes per danys 
i perjudicis davant els òrgans jurisdiccionals nacionals.

Als efectes de determinar l’abast de la directiva propo-
sada cal tenir present el que estableixen els articles 101 
i 102 TFUE; el primer dels dits articles declara que 
són incompatibles amb el mercat interior i resten pro-
hibits tots els acords entre empreses, decisions d’asso-
ciacions d’empreses i pràctiques concertades que pu-
guin afectar el comerç entre els estats membres i que 
tinguin per objecte o per efecte impedir, restringir o 
falsejar el joc de la competència dins el mercat inte-
rior, mentre que el segon article estableix que és in-
compatible amb el mercat interior i resta prohibida, en 
la mesura que pugui afectar el comerç entre els estats 
membres, l’explotació abusiva, per una o diverses em-
preses, d’una posició dominant en el mercat interior o 
en una part substancial d’aquest.

3. Base jurídica de la proposta

S’afirma que la base jurídica de la Proposta de di-
rectiva la constitueixen els articles 103 i 114 TFUE. 
Això no obstant, cal remarcar que l’article 103 esta-
bleix que els reglaments o directives necessaris per a 
l’aplicació dels principis que enuncien els articles 101 
i 102 TFUE són establerts pel Consell, que es pronun-
cia a proposta de la Comissió i amb la consulta prè-
via al Parlament Europeu, i que els dits reglaments o 
directives, d’acord amb l’apartat 2 del dit article 103 
TFUE, tenen particularment per objecte: 

a) garantir l’observança de les prohibicions esmentades 
en l’apartat 1 de l’article 101 i l’article 102 TFUE, per 
mitjà de l’establiment de multes i astriccions; 

b) determinar les modalitats d’aplicació de l’apartat 3 
de l’article 101, tenint en compte la necessitat, d’una 
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banda, d’assegurar una vigilància eficaç i, de l’altra, de 
simplificar en la mesura que sigui possible el control 
administratiu; 

c) precisar, si escau, respecte als diferents sectors 
econòmics, l’àmbit d’aplicació dels articles 101 i 102 
TFUE; 

d) definir les funcions respectives de la Comissió i del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en l’aplicació 
de les disposicions que estableix el mateix apartat 2 de 
l’article 103 TFUE; 

e) definir, d’una banda, les relacions entre les legislaci-
ons nacionals i, de l’altra, les disposicions de la secció 
1 del capítol I del títol VII TFUE, relatives a normes 
sobre la competència aplicables a les empreses, i tam-
bé les adoptades en aplicació del mateix article 103.

És evident que l’article 103 TFUE no dóna cobertura 
a la proposta de directiva i la prova més clara d’aques-
ta afirmació és que, justament, el procediment per a 
adoptar-la no es correspon amb el procediment que 
prescriu l’apartat 1 de l’article 103, que disposa que es 
consulti el Parlament Europeu sense que calgui, però, 
la seva aprovació.

Per a salvar aquesta contradicció, s’argumenta que la 
Proposta de directiva té també com a base jurídica l’ar-
ticle 114 TFUE, el qual estableix que el Parlament Eu-
ropeu i el Consell, pronunciant-se de conformitat amb 
el procediment legislatiu ordinari i amb la consulta 
prèvia al Comitè Econòmic i Social, adopten les me-
sures relatives a l’aproximació de les disposicions le-
gislatives, reglamentàries i administratives dels estats 
membres que tenen per objecte l’establiment i el fun-
cionament del mercat interior. El mercat interior, de 
conformitat amb l’article 26 TFUE, comporta un es-
pai sense fronteres interiors en què la lliure circulació 
de mercaderies, persones, serveis i capitals estigui ga-
rantida d’acord amb les disposicions dels tractats. Les 
normes en matèria de competència són normes apli-
cables al mercat interior, però les normes sobre com-
petència no abasten les normes processals relatives al 
rescabalament per danys i perjudicis en els casos que 
aquests siguin atribuïbles a l’actuació de les empreses 
contravenint a les normes sobre la lliure competència.

4. Competències de la Generalitat de 
Catalunya

La Proposta de reglament no afecta competències de 
la Generalitat de Catalunya.

5. Observacions presentades

Cap grup parlamentari no ha presentat observacions.

6. Conclusions

La base jurídica que pretén donar cobertura a la Pro-
posta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a determinades normes per les quals es regei-

xen les demandes per danys i perjudicis per infracci-
ons de les disposicions del dret de la competència dels 
estats membres i de la Unió Europea és insuficient per 
a justificar-la i posa en evidència que la dita proposta 
depassa l’àmbit competencial que els tractats atorguen 
a la Unió Europea.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013 

La secretària La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual 
s’adapten a l’article 290 del Tractat de fun-
cionament de la Unió Europea determinats 
actes jurídics que preveuen la utilització del 
procediment de reglamentació amb control
Tram. 295-00073/10

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 re-
lació a la Proposta de directiva del Parlament 
Europeu i del Consell relativa a la facturació 
electrònica en la contractació pública
Tram. 295-00079/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Afers Institucionals, d’acord amb l’arti-
cle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució de rebuig de l’home-
natge fet a la Hermandad Nacional de Ve-
teranos de la División Azul l’11 de maig de 
2013 i sobre el cessament de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00475/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
30270).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2013.

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 que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 200-00006/10

Text presentat
Reg. 31331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya del dia 23 de juliol de 2013, s’ha pres, entre d’al-
tres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, 
s’aprova l’Avantprojecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes, i s’autoritza l’esmentat 
conseller perquè el presenti al Parlament, tot sol·licitant 
que es tramiti pel procediment d’urgència.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 23 de juliol de 2013.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya 

Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes

Preàmbul

La condició de font de risc de determinats establi-
ments, instal·lacions i productes i, com a conseqüèn-
cia, la probabilitat que el seu funcionament o utilit-
zació pugui produir accidents que causin danys a les 
persones, els béns o el medi ambient, ha portat a les 
diferents administracions públiques competents a li-
mitar el seu nivell de risc, de manera que es redueixi la 
probabilitat d’accidents i també, si es produeixen, les 
conseqüències d’aquests fins a uns valors que es consi-
derin socialment acceptables.

Aquesta intervenció de l’Administració Pública en la 
seguretat industrial s’ha fet, fonamentalment, en dos 
àmbits. D’una banda, establint especificacions tècni-



29 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 127

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 14

ques obligatòries per als establiments, les instal·lacions 
i els productes, mitjançant els anomenats reglaments 
tècnics de seguretat industrial i, d’una altra, regulant 
un sistema de gestió de la seguretat industrial, en el 
que intervenen un conjunt d’agents, privats, l’activitat 
dels quals, en afectar la seguretat, està sotmesa a de-
terminades prescripcions, condicions i limitacions.

El progressiu desenvolupament de la normativa eu-
ropea ha afectat profundament els dos àmbits anteri-
ors. En relació amb les especificacions tècniques, s’ha 
produït una harmonització tècnica quasi bé total pel 
que fa als productes, aconseguint mitjançant la mar-
ca CE la seva lliure circulació i eliminant les barre-
res tècniques existents. També s’ha harmonitzat, mit-
jançant la Directiva 1996/82/CE, de 9 de desembre de 
1996, coneguda com a Directiva Seveso que ha cul-
minat amb l’entrada en vigor de la Directiva 2012/18/
UE, de 4 de juliol, la regulació dels establiments en 
què es poden produir accidents greus com a conse-
qüència de la presència de substàncies perilloses. En 
canvi, les especificacions tècniques que han de com-
plir les instal·lacions, no han estat objecte, en general i 
fins ara, d’una harmonització tècnica i continuen sent 
regulades per les disposicions normatives de les admi-
nistracions competents dels estats membres.

En relació amb la regulació dels agents de la seguretat 
industrial, l’entrada en vigor de la Directiva 2006/123/
CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en 
el mercat interior, coneguda com a Directiva de Ser-
veis, ha implicat la necessitat d’eliminar o de justificar 
adequadament per raons imperioses d’interès general, 
determinades restriccions a l’activitat dels agents de la 
seguretat industrial que podrien constituir obstacles o 
suposar impediments a la lliure prestació de serveis 
dins l’àmbit territorial de la Unió Europea. Això afec-
ta principalment al règim jurídic aplicable als anome-
nats organismes de control que són els operadors en-
carregats de verificar el compliment obligatori de les 
condicions de seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes establertes pels regla-
ments tècnics de seguretat industrial, per mitjà d’acti-
vitats de certificació, assaig o inspecció.

D’altra banda, en els darrers anys, s’han aprovat també 
un conjunt de disposicions normatives, amb l’objectiu 
de simplificar els tràmits administratius i d’eliminar 
les càrregues burocràtiques innecessàries per a l’exer-
cici de les activitats econòmiques empresarials.

L’objectiu principal d’aquesta llei, que es fonamenta 
en les competències exclusives que la Generalitat té 
en matèria d’indústria, d’acord amb l’article 139.1 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, és substituir la re-
gulació actual de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de 
seguretat industrial fent una regulació íntegra del rè-
gim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments en que es poden produir accidents greus, les 
instal·lacions i els productes, incloent el règim jurídic 
dels organismes de control. Aquesta matèria es consi-

dera que té una entitat i unes característiques especí-
fiques que aconsellen una regulació separada del seu 
règim jurídic, diferenciada de la d’altres operadors de 
la seguretat industrial. Per aquest motiu, amb aquest 
projecte es pretén derogar tots aquells preceptes de la 
Llei 12/2008, i del Decret 30/2010, de 2 de març, pel 
qual s’aprova el seu reglament de desplegament, que 
regulen establiments, activitats, instal·lacions i produc-
tes, així com els organismes de control.

En primer lloc, se substitueix el règim jurídic d’auto-
rització dels organismes de control per un altre de co-
municació prèvia. Aquesta substitució es justifica pel 
fet que els organismes de control estan sotmesos a un 
requisit previ fonamental: l’obtenció d’una acreditació 
de la seva competència tècnica d’acord amb la norma 
UNE-EN ISO 17.020, durant el qual es verifica que 
disposen dels mitjans materials idonis, dels recursos 
humans amb les competències professionals adequa-
des, dels procediments de treball que permeten asse-
gurar la qualitat dels seus treballs, així com el compli-
ment dels requisits d’incompatibilitat que garanteixen 
la independència, la imparcialitat i la integritat de les 
seves actuacions.

Per tant, el procediment d’autorització seria en gran me-
sura redundant en relació amb el procediment d’acredi-
tació. Per aquest motiu, no es considera que concorrin 
les raons imperioses d’interès general, que d’acord amb 
la Directiva de Serveis, permetrien justificar un règim 
d’autorització, que configura com a excepcional.

Se simplifiquen els requisits per actuar com a organis-
me de control. En primer lloc, s’eliminen aquells que 
ja es verifiquen en el propi procés d’acreditació de la 
competència tècnica, com per exemple l’avaluació de 
la competència professional del personal inspector o 
del règim d’incompatibilitats.

D’altra banda, se suprimeixen també altres requisits. 
El més important, i també el més controvertit, és l’exi-
gència de disposar d’un nombre mínim d’oficines o de 
dependències d’atenció al públic. Aquest requisit no 
estava lligat a la prestació del servei d’inspecció ni a la 
seva qualitat, ja que per les característiques del propi 
servei, aquest es realitza on estan ubicats els establi-
ments o instal·lacions, i no en el domicili de l’organis-
me de control. L’exigència d’un desplegament territo-
rial mínim estava vinculada a la realització per part 
dels organismes de control d’una funció addicional de-
legada de l’Administració, la de rebre la documentació 
per posar en servei les noves instal·lacions, així com 
la seva posterior inscripció en els registres oficials. 
La necessitat d’apropar aquest servei al ciutadà és el 
que justificava aquesta exigència d’un nombre mínim 
d’oficines o dependències d’atenció al ciutadà.

En el nou marc que configura la llei, amb un nom-
bre més ampli que l’actual de potencials prestadors 
del servei, és molt més difícil de coordinar per part 
de l’Administració aquesta funció addicional delega-
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da als organismes de control. Per això, s’ha conside-
rat la necessitat de recuperar aquesta tasca per part de 
l’Administració i portar-la a terme mitjançant la xarxa 
d’oficines de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) 
que tenen suficient cobertura territorial per a satisfer 
el servei al ciutadà.

S’introdueixen en l’àmbit de la seguretat industrial, 
una sèrie de mesures de simplificació administrativa 
i de reducció de càrregues burocràtiques com són: la 
utilització de la comunicació i de la declaració respon-
sable, en substitució de la presentació de documenta-
ció, tant en el cas dels organismes de control, com en 
el procediment per donar d’alta instal·lacions en el re-
gistre corresponent.

Finalment, es fan tota una sèrie de modificacions tèc-
niques relacionades amb els canvis anteriors per donar 
coherència al text, com per exemple en el règim san-
cionador o en el règim de taxes, en el què s’adapta la 
terminologia a la substitució del règim d’autorització 
pel de comunicació.

Els destinataris principals d’aquesta norma són d’una 
banda, els organismes de control, les empreses d’instal-
lació, manteniment i reparació d’instal·lacions i produc-
tes i els titulars dels tallers de reparació d’automòbils. 
Per a tots ells la llei comporta una reducció important 
de les càrregues administratives, així com una simplifi-
cació de les tramitacions que han de gestionar.

D’altra banda, també són destinataris d’aquesta nor-
ma, els titulars dels establiments, les instal·lacions, i 
els productes, per als quals també aquesta llei esta-
bleix un ús general de la declaració responsable i, per 
tant, suposa una reducció important de les càrregues 
administratives associades.

Aquesta norma no introdueix cap nou requeriment tèc-
nic obligatori per als establiments, les instal·lacions i els 
productes que són objecte dels reglaments tècnics de 
seguretat industrial, i de les directives europees d’har-
monització tècnica de productes que no són objecte 
d’aquesta norma. Així doncs, aquesta llei no regula ni 
les diverses especificacions tècniques obligatòries, ni les 
característiques i la periodicitat de les inspeccions, ja que 
són matèries que, pel nivell de concreció amb què s’han 
de tractar, corresponen a la normativa específica.

La llei s’estructura en quatre títols, cinc disposicions 
addicionals, dos disposicions transitòries, una disposi-
ció derogatòria i tres disposicions finals.

El títol primer determina l’objecte i l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei; en defineix els termes essencials, esta-
bleix les condicions generals de la seguretat industri-
al i la responsabilitat dels agents i regula el Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de 
Catalunya (RITSIC) i el Registre d’agents de la segu-
retat industrial de Catalunya (RASIC).

El títol segon estableix els principis generals aplica-
bles als establiments en què es poden produir acci-

dents greus, i habilita el Govern perquè fixi els valors 
de risc acceptable, estableixi els criteris per determi-
nar les distàncies mínimes de seguretat entre aquests 
establiments i els elements vulnerables, i també el pro-
cediment d’adaptació total o parcial dels establiments 
existents a aquests paràmetres una vegada concretats.

El títol tercer estableix el règim regulador dels orga-
nismes de control en matèria de seguretat industrial. 
Se substitueix el règim jurídic d’autorització dels orga-
nismes de control per un altre de simple comunicació 
administrativa i es determinen les funcions, requisits i 
obligacions que els corresponen i que han de complir 
els esmentats organismes.

El títol quart regula el control de l’Administració de la 
seguretat industrial. Determina la potestat inspectora i 
la sancionadora en matèria de seguretat industrial, ti-
pifica les infraccions i estableix el règim sancionador 
corresponent.

Les disposicions addicionals regulen l’aplicació con-
current d’aquesta llei, l’ús de mitjans electrònics, in-
formàtics i telemàtics, la inscripció d’ofici en el Re-
gistre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial 
de Catalunya de les instal·lacions existents, així com el 
règim aplicable a les inspeccions de les instal·lacions 
receptores de gasos combustibles per canalització i a 
les instal·lacions de distribució d’aigua.

Les disposicions transitòries regulen els òrgans san-
cionadors en tant en quant no s’efectuï el desenvolupa-
ment reglamentari que preveu aquesta llei, així com, 
determinades obligacions aplicables als titulars dels 
establiments existents en els què es poden produir ac-
cidents greus.

Les disposicions finals regulen la modificació del títol 
XIV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legis-
latiu 3/2008, del 25 de juny, amb la finalitat d’adequar 
les taxes al que estableix la present llei, la modificació 
de les referències en la normativa sectorial de segure-
tat industrial als registres existents, així com l’habili-
tació per al seu desplegament.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és la regulació, dins l’àmbit de 
competències de la Generalitat, del règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, instal-
lacions i productes en el territori de Catalunya, inclo-
ent-hi la vigilància del mercat en aquesta matèria.

Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei és aplicable, en l’àmbit de les compe-
tències de la Generalitat, a: 
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a) Els establiments en que es poden produir accidents 
greus.

b) Les instal·lacions i els productes que, per la seva 
condició de fonts de risc, poden produir, com a conse-
qüència d’un accident, danys o perjudicis a les perso-
nes, els béns o el medi ambient.

c) Els agents de la seguretat industrial i, més especí-
ficament, els organismes de control que actuen en els 
reglaments tècnics de seguretat industrial.

2. Pel que fa als requisits per actuar com a organisme 
notificat en la reglamentació de seguretat industrial de 
transposició de normativa de la Unió Europea, s’aplicarà 
la normativa europea i estatal que reguli aquesta matèria.

Article 3. Definicions

1. La seguretat industrial és un servei públic d’interès 
general que té per objecte prevenir els riscos indus-
trials, limitar-los a un nivell socialment acceptable i 
mitigar les conseqüències dels accidents, si es produ-
eixen, que puguin causar danys o perjudicis a les per-
sones, els béns o el medi ambient com a resultat de 
la utilització, el funcionament i el manteniment de les 
instal·lacions o de la producció, l’ús, el consum, l’em-
magatzematge o el rebuig dels productes.

2. Als efectes del què disposa aquesta llei, s’entén per: 

a) Establiment en què es poden produir accidents 
greus: l’establiment que, com a conseqüència de la 
presència de substàncies perilloses, és objecte de la 
Directiva 1996/82/CE, del 9 de desembre, i les seves 
modificacions.

b) Instal·lació: el conjunt d’aparells, equips, elements 
i components que pugui comportar un risc industrial 
per a les persones, els béns o el medi ambient. S’in-
clouen també les instal·lacions que tenen per finalitat 
generar, transportar, transformar, distribuir o consu-
mir energia.

c) Instal·lació receptora: qualsevol instal·lació que té 
per finalitat consumir energia elèctrica, gasos o lí-
quids combustibles o qualsevol altre producte o servei.

d) Producte: qualsevol manufactura o producte trans-
format o semi-tractat de caràcter moble, fins i tot en el 
cas que estigui incorporat en un altre bé moble o im-
moble, i totes les parts que el componen, com són les 
matèries primeres, les substàncies, els components i 
els productes semi-acabats.

e) Reglament tècnic de seguretat industrial: el conjunt 
d’especificacions tècniques relatives als establiments, 
les instal·lacions i els productes que les administraci-
ons públiques, en l’àmbit de les seves competències, 
estableixen amb caràcter obligatori per mitjà d’una 
disposició normativa.

f) Control de la seguretat industrial: el conjunt d’ac-
tuacions dirigides a verificar que els establiments, 

les instal·lacions i els productes compleixen els regla-
ments tècnics de seguretat industrial i les altres dispo-
sicions aplicables per a garantir la seguretat industrial.

g) Vigilància del mercat: el conjunt d’actuacions diri-
gides a verificar que els productes que hi ha en el mer-
cat compleixen les exigències de seguretat industrial 
aplicables.

h) Risc industrial: la probabilitat que els establiments, 
les instal·lacions o els productes produeixin un efec-
te danyós específic en un període de temps determi-
nat com a conseqüència de les seves característiques 
o propietats mecàniques, químiques, elèctriques o ra-
dioactives.

i) Risc industrial acceptable: el nivell màxim de risc 
que els reglaments tècnics de seguretat industrial, de 
caràcter obligatori determinen, tenint en compte els 
factors tecnològics, socials i econòmics que hi inter-
venen.

j) Titular: la persona física o jurídica que explota o 
posseeix un establiment o una instal·lació per mitjà de 
qualsevol títol admès en dret.

k) Tècnic competent: la persona física amb la titula-
ció i les atribucions suficients per a desenvolupar les 
tasques d’autoria de projectes d’establiments, instal-
lacions o productes i de direcció de la seva execució 
establertes per aquesta llei.

l) Organismes de control: les persones físiques o jurí-
diques constituïdes amb la finalitat de verificar el com-
pliment obligatori de les condicions de seguretat dels 
establiments, les instal·lacions i els productes establer-
tes pels reglaments tècnics de seguretat industrial, per 
mitjà d’activitats de certificació, assaig o inspecció.

Article 4. Condicions generals de la seguretat 
industrial

1. Els establiments, les instal·lacions i els productes 
han d’ésser projectats, fabricats, instal·lats, utilitzats i 
mantinguts de manera que no comprometin la segu-
retat de les persones, els béns o el medi ambient més 
enllà del risc industrial acceptable.

2. Es presumeix la conformitat dels establiments, les 
instal·lacions i els productes amb que disposa l’apartat 
anterior si es compleixen les condicions següents: 

a) Els establiments, les instal·lacions i els productes 
són utilitzats d’acord amb la finalitat i l’ús que els són 
propis.

b) Han estat projectats, fabricats, instal·lats, utilitzats, 
mantinguts i inspeccionats d’acord amb la normativa 
vigent.

c) Són conformes amb les condicions establertes per 
l’autorització o la llicència, si són preceptives.

3. Els requeriments tècnics obligatoris que han de 
complir els establiments, les instal·lacions i els produc-
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tes són regulats pels reglaments tècnics de seguretat 
industrial específics que siguin aplicables.

4. Abans de la posada en servei d’una instal·lació, que 
d’acord amb la reglamentació tècnica s’hagi d’inscriu-
re al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat in-
dustrial de Catalunya, el seu titular ha de presentar una 
comunicació prèvia a l’òrgan competent de l’Adminis-
tració de la Generalitat en matèria de seguretat indus-
trial, mitjançant l’Oficina de Gestió Empresarial o per 
qualsevol altre dels mitjans previstos en l’article 38.4 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les Administracions Públiques, acompanyada d’una de-
claració responsable en la que manifesti que compleix 
els requisits que siguin preceptius i que es compromet a 
mantenir-los durant la vida útil de la instal·lació.

5. L’Oficina de Gestió Empresarial, ha de publicar en 
la seva pàgina web els models de comunicació i de de-
claració responsable.

6. La presentació de la comunicació prèvia acompa-
nyada de la declaració responsable, a què fa referèn-
cia l’apartat quatre, habilita per a la immediata posada 
en funcionament de les instal·lacions subjectes a l’àm-
bit de la normativa de seguretat industrial per part del 
seu titular. Les administracions locals, que hagin d’ha-
bilitar l’inici d’una activitat econòmica, no poden sol-
licitar la presentació de documentació addicional ni 
preveure requisits o tràmits complementaris relacio-
nats amb aquestes instal·lacions.

Article 5. Registre d’instal·lacions tècniques de 
seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

1. El Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat 
industrial de Catalunya depèn de l’òrgan competent 
de l’Administració de la Generalitat en matèria de se-
guretat industrial i es gestiona mitjançant l’Oficina de 
Gestió Empresarial (OGE).Té com a finalitat disposar 
de la informació corresponent a les instal·lacions afec-
tades pels reglaments tècnics de seguretat industrial 
que permeti a l’esmentat òrgan competent l’exercici de 
les seves tasques de control i promoció.

2. S’inscriuen en el Registre d’instal·lacions tècniques 
de seguretat industrial de Catalunya aquelles instal-
lacions ubicades a Catalunya que estableixin els regla-
ments tècnics de seguretat industrial i la resta de la 
normativa aplicable.

3. Les inscripcions al RITSIC es fan d’ofici per l’Ofi-
cina de Gestió Empresarial, a partir de les dades de 
la comunicació prèvia a la seva posada en servei pre-
sentada pel titular de la instal·lació a què fa referència 
l’article 4.4. En els casos que es determini reglamen-
tàriament, s’ha d’informar d’aquestes inscripcions als 
ajuntaments dels municipis on estiguin ubicades les 
instal·lacions.

4. Les dades bàsiques que conté aquest registre són: 

Número d’inscripció en el Registre.

Dades d’emplaçament de la instal·lació.

Característiques tècniques de la instal·lació.

Nom i dades d’identificació del titular de la instal·lació.

Tècnic competent autor del projecte i/o de la direcció 
d’obra de la instal·lació.

Denominació i dades d’identificació de l’empresa 
instal·ladora que ha realitzat la instal·lació.

5. Mitjançant desplegament reglamentari es poden 
concretar, per a cada àmbit reglamentari, les especi-
ficitats tècniques i procedimentals que siguin neces-
sàries.

6. L’òrgan competent de l’Administració de la Gene-
ralitat en matèria de seguretat industrial ha d’inscriure 
d’ofici la baixa de la instal·lació així com, regularitzar 
les dades contingudes en el registre quan constati, pel 
qualsevol mitjà i utilitzant els sistemes d’informació 
que consideri més adients, la no concordança de les 
dades del registre amb la realitat.

7. Les dades contingudes en el registre són públiques 
amb excepció de les de caràcter personal, a les quals 
només tindran accés els respectius titulars així com 
les terceres persones que acreditin un interès legítim 
i directe.

8. Els ajuntaments poden accedir a les dades corres-
ponents a les instal·lacions inscrites en el registre que 
estiguin ubicades en el seu terme municipal.

Article 6. Els agents de la seguretat 
industrial

1. Els agents que intervenen en la seguretat industrial 
són els següents i tenen, a més de les responsabilitats 
establertes per la normativa específica aplicable, les 
que seguidament s’estableixen: 

a) Els titulars dels establiments, les instal·lacions o els 
productes són responsables d’usar-los i mantenir-los 
adequadament d’acord amb les condicions de segure-
tat industrial legalment exigibles, de tenir les autorit-
zacions i les llicències que siguin preceptives i de fer 
les comunicacions prèvies i les inspeccions que esta-
bleix la normativa vigent.

b) Els tècnics competents autors del projecte de l’es-
tabliment, la instal·lació o el producte, o de la modi-
ficació del projecte, són els responsables que aquest 
s’adapti a les condicions de seguretat industrial legal-
ment exigibles.

c) Els tècnics competents directors de l’execució del 
projecte de l’obra o la instal·lació, o de l’execució de 
la modificació del projecte, que han d’emetre el certi-
ficat corresponent si és preceptiu, són els responsables 
d’adaptar l’obra o la instal·lació al projecte i d’adoptar 
les mesures i complir les condicions de seguretat in-
dustrial legalment exigibles en la materialització del 
projecte.
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d) Els professionals i les empreses que intervenen en 
la instal·lació, el manteniment, la reparació i l’opera-
ció d’instal·lacions i productes són responsables de 
complir les condicions de seguretat industrial legal-
ment exigibles, les bones pràctiques professionals ge-
neralment acceptades, els requisits i les obligacions 
establertes per la normativa i de fer les comunicaci-
ons prèvies que siguin preceptives. Quan la normativa 
específica aplicable així ho estableixi, també són res-
ponsables de realitzar revisions i verificacions d’instal-
lacions i/o productes.

e) Les empreses de distribució d’energia elèctrica, de 
gasos o líquids combustibles, i de qualsevol altre pro-
ducte o servei el consum del qual requereixi d’instal-
lacions receptores sotmeses a reglaments tècnics de 
seguretat industrial, són responsables de distribuir els 
seus productes o serveis únicament si les esmentades 
instal·lacions receptores tenen les autoritzacions o han 
fet les comunicacions prèvies que siguin preceptives. 
Quan la normativa específica aplicable així ho esta-
bleixi, també són responsables de realitzar les inspec-
cions de les esmentades instal·lacions.

f) Els fabricants o importadors de productes són res-
ponsables de posar en el mercat únicament productes 
segurs, d’acord amb el que estableixen la legislació es-
pecífica aplicable i les bones pràctiques professionals 
generalment acceptades.

g) Els tallers de reparació de vehicles automòbils i del 
seus equips i components són responsables d’instal-
lar i utilitzar, en les reparacions que facin, únicament 
peces, elements i conjunts permesos per la normati-
va aplicable, de complir els requisits i les obligacions 
establerts per la normativa i de fer les comunicacions 
prèvies que siguin preceptives.

h) Els organismes de control en matèria de seguretat 
industrial són responsables de fer les comunicacions 
prèvies que siguin preceptives, de desenvolupar les se-
ves funcions d’acord amb el que estableix aquesta llei, 
de seguir les instruccions que estableixi l’òrgan com-
petent de l’Administració de la Generalitat en matè-
ria de seguretat industrial i de complir les obligacions 
corresponents.

i) El personal inspector dels organismes de control en 
matèria de seguretat industrial és responsable de fer 
les seves funcions d’avaluació de conformitat amb els 
reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables 
i les instruccions que estableixi l’òrgan competent de 
l’Administració de la Generalitat en matèria de segu-
retat industrial.

j) La resta d’entitats que fan activitats de certificació, 
assaig, inspecció, avaluació de conformitat, avaluació 
de riscos, auditoria o formació en matèria de segure-
tat industrial són responsables de desenvolupar les se-
ves funcions d’acord amb el que estableix la normativa 
aplicable, de fer les comunicacions prèvies o de tenir 
les autoritzacions que siguin preceptives, i de seguir 

les instruccions que estableixi, si escau, l’òrgan com-
petent de l’Administració de la Generalitat en matèria 
de seguretat industrial.

2. Els agents que intervenen en la seguretat industri-
al han de col·laborar amb l’òrgan competent de l’Ad-
ministració de la Generalitat en matèria de seguretat 
industrial i facilitar-li tota la informació que sigui re-
llevant sobre la pròpia activitat perquè aquest pugui 
desenvolupar adequadament les seves funcions, amb 
l’objecte de garantir les finalitats preventives establer-
tes per aquesta Llei.

3. Els agents que intervenen en la seguretat industrial 
estan sotmesos a la potestat inspectora i sancionado-
ra de l’Administració, que regula el Títol IV d’aquesta 
Llei, sens perjudici de la possible responsabilitat civil 
front a tercers que se’n pugui derivar de les seves ac-
tuacions.

Article 7. Registre d’agents de la seguretat 
industrial de Catalunya (RASIC)

1. El Registre d’agents de la seguretat industrial de Ca-
talunya depèn de l’òrgan competent de l’Administració 
de la Generalitat en matèria de seguretat industrial i 
es gestiona mitjançant l’Oficina de Gestió Empresari-
al (OGE). Té com a finalitat disposar de la informació 
corresponent als agents de la seguretat industrial que 
permeti a l’esmentat òrgan competent, l’exercici de les 
seves tasques de control i promoció.

2. S’inscriuen en el Registre d’agents de la seguretat 
industrial de Catalunya els organismes de control, les 
empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i ope-
ració d’instal·lacions i productes afectades pels regla-
ments tècnics de seguretat industrial que inicien la se-
va activitat a Catalunya. També s’inscriuen els titulars 
del servei d’inspecció tècnica de vehicles i els titulars 
dels tallers de reparació de vehicles automòbils que te-
nen les seves instal·lacions a Catalunya.

3. Les inscripcions al RASIC es fan d’ofici per l’Ofi-
cina de Gestió Empresarial a partir de les dades de la 
comunicació prèvia a l’inici de l’activitat, presentada 
per l’agent de la seguretat industrial o de l’autorització, 
segons s’escaigui.

4. Les dades bàsiques que conté aquest registre són: 

Número d’inscripció en el Registre.

Número d’identificació fiscal (NIF).

Raó social o denominació.

Domicili, telèfon i adreça de correu electrònic.

Dades de localització de l’activitat i dels establiments 
propis on aquesta es realitza.

Àmbits d’actuació corresponents als reglaments tèc-
nics de seguretat industrial i, si escau, especialitats, 
categories o branques.
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Informació relativa a la comprovació del compliment 
dels requisits necessaris, inspeccions i sancions.

5. El Registre d’agents de la seguretat industrial de Ca-
talunya s’estructura en diferents branques en funció de 
la tipologia d’agent i dintre d’aquesta, si escau, pels di-
ferents àmbits, especialitats i categories previstos en 
els reglaments tècnics de seguretat industrial.

6. L’òrgan competent de l’Administració de la Gene-
ralitat en matèria de seguretat industrial ha d’inscriu-
re d’ofici la baixa de l’agent de la seguretat així com, 
regularitzar les dades contingudes en el registre quan 
constati, pel qualsevol mitjà o utilitzant els sistemes 
d’informació que consideri més adients, la no concor-
dança de les dades del registre amb la realitat.

7. Les dades contingudes en el registre són públiques, 
amb excepció de les de caràcter personal per a la di-
fusió de les quals es requerirà l’autorització prèvia del 
seu titular. En relació amb les dades relatives a l’acti-
vitat inspectora i sancionadora, que constin en el Re-
gistre, només es pot difondre les relatives a sancions 
fermes imposades a agents de la seguretat industrial 
mentre duri l’execució d’aquesta sanció.

Títol II. De la seguretat en els establiments 
que poden produir accidents greus i de les 
limitacions urbanístiques al seu entorn

Article 8. Règim jurídic dels establiments que 
poden produir accidents greus

1. Els titulars dels establiments en què es poden pro-
duir accidents greus, definits a l’article 3.2, han de 
presentar, en els casos i terminis que estableix la nor-
mativa sectorial vigent, a l’òrgan competent de l’Ad-
ministració de la Generalitat en matèria de seguretat 
industrial, mitjançant l’Oficina de Gestió Empresarial 
o per qualsevol altre dels mitjans previstos en l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques, els informes 
de seguretat (IS) i la resta de documents que siguin 
preceptius. Aquesta documentació ha de ser elabora-
da d’acord amb la normativa i les instruccions de l’es-
mentat òrgan competent.

2. L’òrgan competent de l’Administració de la Gene-
ralitat en matèria de seguretat industrial, que ha de 
fer l’avaluació de la documentació a què fa referèn-
cia l’apartat anterior, així com de les anàlisis quan-
titatives de risc (AQR) a que fa referència l’article 
10, pot fer-la directament amb mitjans propis, mit-
jançant encàrrecs de gestió amb entitats de dret pú-
blic, o bé utilitzar qualsevol altre sistema de gestió 
indirecta d’acord amb la normativa de contractes del 
sector públic.

3. D’acord amb l’article 12 de la Directiva 1996/82/
CE, del 9 de desembre, els establiments en què es po-

den produir accidents greus estan subjectes als criteris 
de planejament urbanístic i de prevenció de riscos in-
dustrials que s’estableixen als articles 9 i 10.

Article 9. Risc industrial acceptable i 
condicions de seguretat industrial

Als efectes del que estableix aquest Títol II, el Govern 
ha de fixar, per mitjà d’un decret: 

a) El valor del risc industrial acceptable.

b) Els elements vulnerables.

c) Els criteris per a determinar les distàncies mínimes 
de seguretat.

d) El procediment d’adaptació, total o parcial, dels 
establiments existents, en què es poden produir ac-
cidents greus, als criteris i valors dels apartats an-
teriors.

Article 10. Planejament urbanístic i prevenció 
de riscos industrials

1. El planejament urbanístic ha d’evitar que les zones 
amb un risc industrial superior a l’acceptable siguin 
urbanitzades o s’hi edifiquin elements vulnerables, lle-
vat del cas de les obres que tinguin per finalitat la pre-
venció d’aquest risc, en els termes que estableix la nor-
mativa d’urbanisme.

2. L’ordenació de la implantació i la distribució dels 
usos en el territori que faci el planejament urbanístic 
ha de respectar les distàncies mínimes de seguretat 
entre els establiments en què es poden produir acci-
dents greus i les zones d’habitatge permanent, les zo-
nes de concurrència pública, les zones d’interès natu-
ral i la resta dels elements vulnerables.

3. Simultàniament al tràmit d’informació pública dels 
plans urbanístics que permetin la implantació d’esta-
bliments en què es poden produir accidents greus o 
que afectin els voltants d’establiments ja existents, 
s’ha de sol·licitar un informe preceptiu i vinculant a 
l’òrgan competent de l’Administració de la Generali-
tat en matèria de seguretat industrial. A aquest efecte, 
aquest òrgan pot requerir, en cas que no en disposi, als 
titulars dels esmentats establiments per tal que presen-
tin una anàlisi quantitativa de risc (AQR), la qual ha 
d’ésser elaborada d’acord amb les seves instruccions.

4. Prèviament a la implantació de nous establiments 
en què es poden produir accidents greus, així com a 
la realització de canvis o modificacions substancials 
en els existents, es requereix un informe, de caràcter 
preceptiu i vinculant, de l’òrgan competent de l’Admi-
nistració de la Generalitat en matèria de seguretat in-
dustrial. A aquest efecte, els titulars dels esmentats es-
tabliments han de presentar a aquest òrgan una anàlisi 
quantitativa de risc (AQR), la qual ha d’ésser elabora-
da d’acord amb les seves instruccions.
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Títol III. Del règim jurídic dels organismes de 
control en matèria de seguretat industrial

Article 11. Règim de prestació dels serveis 
d’inspecció

1. Els serveis d’inspecció del control reglamentari de 
la seguretat industrial es presten pels organismes de 
control en matèria de seguretat industrial en un règim 
jurídic de comunicació prèvia.

2. El Govern ha d’assegurar la universalitat del servei 
d’inspecció per mitjà de la prestació subsidiària quan 
calgui per manca d’iniciativa privada, o en el cas que el 
servei es deixi de donar. En aquest cas, el Govern pot 
prestar el serveis mitjançant gestió directa, o bé utilit-
zar qualsevol altre sistema de gestió indirecta d’acord 
amb la normativa de contractes del sector públic.

3. Els serveis d’inspecció han d’ésser prestats de mane-
ra exclusiva per l’organisme de control que iniciï l’ac-
tuació inspectora. En casos justificats, l’òrgan compe-
tent de l’Administració de la Generalitat en matèria de 
seguretat industrial pot resoldre el finiment d’aquesta 
actuació mitjançant la intervenció d’un altre organis-
me de control.

4. Els certificats emesos pel personal inspector dels or-
ganismes de control tenen la mateixa validesa jurídi-
ca que els certificats emesos pel personal inspector de 
l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat 
en matèria de seguretat industrial.

Article 12. Inici d’activitats i comunicació 
prèvia d’actuacions dels organismes de control

1. Els organismes de control que inicien la seva acti-
vitat a Catalunya han de presentar una comunicació 
prèvia a l’òrgan competent de l’Administració de la 
Generalitat en matèria de seguretat industrial, mitjan-
çant l’Oficina de Gestió Empresarial o per qualsevol 
altre dels mitjans previstos en l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques, acompanyada d’una decla-
ració responsable en la que manifestin que compleixen 
els requisits establerts per la present llei i que es com-
prometen a mantenir-los durant la seva activitat com a 
organismes de control. La Oficina de Gestió Empresa-
rial els inscriu d’ofici al RASIC.

2. Els organismes de control que ja estiguin actuant en 
altres comunitats autònomes i que vulguin actuar a Cata-
lunya, han de presentar una comunicació prèvia, mitjan-
çant l’Oficina de Gestió Empresarial o per qualsevol altre 
dels mitjans previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques, a l’òrgan competent de l’Administració de 
la Generalitat en matèria de seguretat industrial.

3. L’Oficina de Gestió Empresarial, ha de publicar en 
la seva pàgina web els models de comunicació i de de-
claració responsable.

Article 13. Prohibició de l’activitat dels 
organismes de control

1. L’activitat d’un organisme de control pot ser prohi-
bida per l’incompliment dels requisits que estableix 
l’article 15, o en cas de sanció per infracció molt greu 
en el supòsit establert per l’article 23.3.c.

2. La prohibició de l’activitat per incompliment ha 
d’ésser adoptada per l’òrgan competent de l’Adminis-
tració de la Generalitat en matèria de seguretat indus-
trial, amb l’audiència prèvia de l’organisme de control 
afectat, d’acord amb el que disposa la legislació sobre 
el procediment administratiu aplicable a Catalunya, i 
en cap cas no dóna lloc a indemnització.

Article 14. Funcions dels organismes de 
control

Els organismes de control tenen les funcions següents: 

a) Fer, a sol·licitud de les persones titulars, les inspec-
cions obligatòries de les instal·lacions i els aparells que 
requereixen els reglaments tècnics de seguretat indus-
trial i la resta de normes aplicables i emetre els certifi-
cats corresponents, d’acord amb les instruccions apro-
vades per l’òrgan de l’Administració de la Generalitat 
en matèria de seguretat industrial.

b) Tramitar, l’anotació del resultat de les inspeccions 
periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els apa-
rells en el Registre d’instal·lacions tècniques de segu-
retat industrial de Catalunya (RITSIC).

c) Realitzar el seguiment del resultat de les inspecci-
ons, dels controls efectuats i de la correcció dels de-
fectes de seguretat industrial existents d’acord amb les 
instruccions aprovades per l’òrgan de l’Administració 
de la Generalitat competent en matèria de seguretat 
industrial i en els terminis establerts.

d) Ordenar interrompre el funcionament de les instal-
lacions, com a mesura cautelar, en el cas que comporti 
un perill imminent. Aquesta mesura s’ha de comuni-
car immediatament a l’òrgan de l’Administració de la 
Generalitat competent en matèria de seguretat indus-
trial, el qual pot suspendre o modificar l’esmentada in-
terrupció per causes justificades.

Article 15. Requisits dels organismes de 
control

1. Els organismes de control han de complir els requi-
sits següents: 

a) Tenir una acreditació de la seva competència tècni-
ca que abasti els àmbits corresponents als reglaments 
tècnics de seguretat industrial i el conjunt de les seves 
oficines o dependències d’atenció al públic on actuïn.

b) Tenir una pòlissa de responsabilitat civil per danys a 
tercers o una garantia equivalent amb una quantia mí-
nima de 2.000.000 euros.
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2. La competència tècnica dels organismes de control 
suposa l’existència, suficiència i idoneïtat dels seus re-
cursos humans, dels seus mitjans materials i dels seus 
procediments de treball per realitzar les funcions d’ins-
pecció que els corresponen. També suposa la indepen-
dència, imparcialitat i integritat de les seves actuacions.

3. La competència tècnica dels organismes de con-
trol es demostra mitjançant una acreditació vigent de 
conformitat amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17.020, 
amb les condicions que estableixi la normativa apli-
cable i les instruccions de l’òrgan competent de l’Ad-
ministració de la Generalitat en matèria de seguretat 
industrial.

4. L’acreditació, a què fa referència l’apartat anterior, 
ha de ser emesa per una entitat d’acreditació que hagi 
subscrit un acord de reconeixement mutu amb altres 
entitats d’acreditació dins l’àmbit de la Unió Europea.

Article 16. Obligacions dels organismes de 
control

Els organismes de control en matèria de seguretat in-
dustrial tenen les obligacions següents: 

a) Complir els requisits que estableix la present llei.

b) Complir les funcions que els corresponen com a or-
ganismes de control, d’una manera ajustada a la re-
alitat dels fets i d’acord amb l’aplicació correcta dels 
reglaments tècnics de seguretat industrial, la resta de 
la normativa aplicable i les instruccions que estableixi 
l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat 
en matèria de seguretat industrial.

c) Assegurar la qualitat del seus serveis d’inspecció ai-
xí com la del servei a les persones usuàries d’acord 
amb la normativa aplicable i les instruccions de l’òr-
gan competent de l’Administració de la Generalitat en 
matèria de seguretat industrial.

d) Mantenir l’exclusivitat de les actuacions inspectores 
d’acord amb el que estableix l’article 11.3.

e) Tenir personal inspector amb la competència pro-
fessional pertinent per a cadascun dels àmbits corres-
ponents als reglaments tècnics de seguretat industrial 
en què actuïn, assegurar la seva formació continuada 
per a mantenir i actualitzar aquesta competència i su-
pervisar les seves actuacions per assegurar-se que les 
fa correctament.

f) Garantir la independència, la imparcialitat i la inte-
gritat de les seves actuacions.

g) Adequar-se a la imatge corporativa d’identificació 
del servei d’inspecció que estableixi l’òrgan de l’Ad-
ministració de la Generalitat competent en matèria de 
seguretat industrial.

h) Comunicar a l’òrgan competent de l’Administració 
de la Generalitat en matèria de seguretat industrial, les 
seves actuacions inspectores i facilitar-li la informació 

corresponent d’acord amb les instruccions que aquest 
òrgan estableixi.

i) Realitzar les inspeccions que l’òrgan competent de 
l’Administració de la Generalitat en matèria de se-
guretat industrial li encarregui per portar a terme els 
seus plans d’inspecció d’ofici o en ocasió d’accidents 
o denúncies.

j) Garantir la confidencialitat de la informació que ha-
gin pogut obtenir en el decurs de les seves actuacions i 
complir la normativa aplicable en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal.

k) Ingressar a l’òrgan competent de l’Administració de 
la Generalitat l’import de les taxes que els correspo-
nen com a organismes de control, i també l’import de 
les taxes provinents del cobrament als subjectes pas-
sius que els sol·licitin els serveis, d’acord amb el que 
estableix la normativa sobre taxes i preus públics de la 
Generalitat i les instruccions de l’òrgan competent de 
l’Administració de la Generalitat en matèria de segu-
retat industrial.

l) Actualitzar anualment amb l’evolució de l’índex de 
preus de consum, la quantia corresponent a la pòlis-
sa de responsabilitat civil o la garantia equivalent, 
d’acord amb les instruccions de l’òrgan competent de 
l’Administració de la Generalitat en matèria de segu-
retat industrial.

m) Comunicar a l’òrgan competent de l’Administració 
de la Generalitat en matèria de seguretat industrial, 
mitjançant l’Oficina de Gestió Empresarial, qualsevol 
modificació en els àmbits reglamentaris en els quals 
actua, així com en les dades relatives a la localització 
de les seves dependències. L’Oficina de Gestió Empre-
sarial inscriu d’ofici en el RASIC aquestes modificaci-
ons de dades.

Títol IV. Del control de l’Administració en 
matèria de seguretat industrial

Capítol I. La potestat inspectora de l’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat 
en matèria de seguretat industrial

Article 17. Abast del control de 
l’Administració en matèria de seguretat 
industrial

1. El control que correspon a l’òrgan competent de l’Ad-
ministració de la Generalitat en matèria de seguretat in-
dustrial inclou l’exercici de la potestat inspectora sobre 
el compliment dels requeriments i obligacions següents: 

a) Els requeriments que estableixen els reglaments tèc-
nics de seguretat industrial i la resta de la normativa 
aplicables en relació amb els establiments, les instal-
lacions i els productes.
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b) Els requisits i obligacions exigibles als organismes 
de control i a la resta d’agents que intervenen en la se-
guretat industrial, als quals fa referència l’article 6.

2. Corresponen a l’òrgan competent de l’Administra-
ció de la Generalitat en matèria de seguretat industri-
al, a més de la potestat inspectora a què fa referència 
l’apartat 1, l’exercici de la resta de competències d’in-
tervenció de l’Administració que la normativa especí-
fica aplicable en matèria de seguretat industrial reco-
neix a la Generalitat.

Article 18. Personal inspector

El control de l’Administració en matèria de seguretat 
industrial l’efectuen els funcionaris de l’òrgan compe-
tent de l’Administració de la Generalitat en matèria de 
seguretat industrial, que tenen la condició d’autoritat 
pública.

Article 19. Facultats del personal inspector

1. El personal inspector de l’òrgan competent de l’Ad-
ministració de la Generalitat en matèria de seguretat 
industrial té les facultats següents: 

a) Accedir als establiments i les instal·lacions subjec-
tes als reglaments tècnics de seguretat industrial per 
a complir la funció inspectora i, si s’escau, fer les ins-
peccions sense avís ni comunicació prèvia.

b) Requerir la compareixença dels titulars dels establi-
ments i les instal·lacions subjectes a inspecció o bé de 
qui els representa, establint-ne el dia i l’hora amb l’an-
telació suficient.

c) Fer les diligències necessàries per a comprovar el 
compliment del que estableixen els reglaments tècnics 
de seguretat industrial.

d) Fer-se acompanyar, en les visites d’inspecció, pel 
personal que consideri necessari per exercir adequa-
dament la funció inspectora.

e) Requerir, als titulars o als responsables dels esta-
bliments i les instal·lacions subjectes a inspecció, in-
formació sobre el compliment dels reglaments tècnics 
de seguretat industrial aplicables, o bé l’execució de 
determinades operacions de funcionament dels esta-
bliments i les instal·lacions que siguin necessàries per 
a efectuar la inspecció, i també concertar i tenir les 
entrevistes que consideri pertinents amb els titulars o 
responsables o amb el personal dels establiments i les 
instal·lacions.

f) Inspeccionar els documents, els expedients i els re-
gistres que tinguin relació directa amb la seguretat in-
dustrial i que consideri que són necessaris per complir 
la funció inspectora.

g) Fer les avaluacions, prendre les mostres i enregistrar 
les imatges que consideri necessàries, tenint en comp-
te el que estableix la normativa de propietat industrial.

h) Ordenar, com a mesura cautelar, interrompre el fun-
cionament de les instal·lacions en el cas que aquest 
comporti un perill imminent. L’òrgan competent de 
l’Administració de la Generalitat en matèria de segu-
retat industrial pot suspendre o modificar l’esmentada 
interrupció per causes justificades.

i) Accedir a les dependències dels organismes de con-
trol i d’altres agents de la seguretat industrial per a ve-
rificar el compliment dels requisits i les obligacions 
establerts.

Article 20. Efectes de l’activitat inspectora

Els fets constatats pel personal inspector de l’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat en ma-
tèria de seguretat industrial, recollits en les actes este-
ses com a conseqüència de l’activitat que regula aquest 
capítol, tenen presumpció de veracitat, llevat que hi 
hagi prova en contra.

Capítol II. La potestat sancionadora de l’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat 
en matèria de seguretat industrial

Article 21. Subjectes responsables

1. Les persones físiques i jurídiques que intervenen en 
la seguretat industrial són subjectes responsables si 
cometen les infraccions que tipifica aquesta llei.

2. Si hi ha més d’un subjecte responsable de la infrac-
ció o si la infracció és conseqüència de l’acumulació 
d’activitats acomplertes per persones diferents, les 
sancions que se’n derivin són independents les unes 
de les altres.

3. Si dues o més persones són responsables d’una in-
fracció i no se’n pot determinar el grau de participació, 
aquestes persones són solidàriament responsables als 
efectes de les sancions que en derivin.

Article 22. Classificació de les infraccions

1. Les infraccions tipificades per aquesta llei es classi-
fiquen en lleus, greus i molt greus.

2. Són infraccions lleus: 

a) Incomplir les obligacions formals establertes per la 
normativa aplicable en matèria de seguretat industrial 
quan això no comporta un perill o un dany greu per a 
les persones, els béns o el medi ambient.

b) No comunicar dades o no trametre informació en 
matèria de seguretat industrial a l’òrgan competent de 
l’Administració de la Generalitat en aquesta matèria 
dins el termini establert, quan estiguin obligat a envi-
ar-les, d’acord amb la normativa aplicable i les instruc-
cions de l’esmentat òrgan, quan aquesta conducta no 
constitueix una infracció greu o molt greu.
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c) No col·laborar amb l’òrgan competent de l’Adminis-
tració de la Generalitat en matèria de seguretat indus-
trial, si aquesta conducta no constitueix una infracció 
greu o molt greu.

3. Són infraccions greus: 

a) Incomplir les condicions generals de la seguretat in-
dustrial establertes per l’article 4, si comporta un perill 
o un dany greu per a les persones, els béns o el medi 
ambient.

b) Fabricar, importar, comercialitzar, transportar, 
instal·lar, mantenir, reparar, operar, revisar, verificar 
o utilitzar productes, aparells o elements inclosos en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei sense complir la nor-
mativa aplicable.

c) Distribuir energia elèctrica, gasos o líquids combus-
tibles i qualsevol producte o servei el consum del qual 
requereixi d’instal·lacions receptores sotmeses a regla-
ments tècnics de seguretat industrial sense que aques-
tes tinguin les autoritzacions o hagin fet les comunica-
cions prèvies que siguin preceptives.

d) Incomplir, els titulars d’establiments, instal·lacions 
i productes, les especificacions tècniques requerides 
pels reglaments tècnics de seguretat industrial, per la 
resta de normativa aplicable i per les instruccions de 
l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat 
en matèria de seguretat industrial.

e) Usar i mantenir inadequadament, els titulars, els 
seus establiments, instal·lacions i productes sense 
complir les condicions de seguretat industrial legal-
ment exigibles.

f) No contractar, els titulars d’establiments, instal-
lacions i productes, els serveis de manteniment i d’ins-
pecció periòdica quan ho exigeixin els reglaments tèc-
nics de seguretat industrial aplicables.

g) Resistir-se, els titulars d’establiments o d’instal-
lacions, a facilitar a l’òrgan competent de l’Adminis-
tració de la Generalitat en matèria de seguretat indus-
trial la informació que els requereixi o bé resistir-se a 
facilitar l’accés del seu personal inspector als esmen-
tats establiments o instal·lacions, si hi ha l’obligació le-
gal o reglamentària d’atendre aquestes peticions.

h) Posar en funcionament activitats o instal·lacions 
sense fer les comunicacions prèvies, si aquestes són 
obligatòries d’acord amb la normativa aplicable.

i) Ocultar o alterar amb dol dades que s’hagin d’ins-
criure en els registres administratius i que calgui co-
municar a l’òrgan competent de l’Administració de la 
Generalitat en matèria de seguretat industrial, i també 
resistir-se a proporcionar les esmentades dades o fer-
ho amb demora reiterada, sempre que la resistència o 
la demora no es justifiquin adequadament.

j) Incomplir, els organismes de control, les obligacions 
establertes per l’article 16.

m) Portar a terme, els organismes de control, les ins-
peccions d’una manera incompleta o amb resultats in-
exactes, a causa d’una constatació dels fets insuficient 
o d’una aplicació deficient dels reglaments tècnics de 
seguretat industrial, de la resta de normativa aplicable 
i de les instruccions establertes per a l’òrgan compe-
tent de l’Administració de la Generalitat en matèria de 
seguretat industrial.

k) Retardar-se, els subjectes passius, més de deu di-
es en l’ingrés a l’òrgan competent de l’Administració 
de la Generalitat en matèria de seguretat industrial de 
l’import de les taxes generades o recaptades d’acord 
amb el que estableixin els procediments i terminis fi-
xats per les instruccions de l’esmentat òrgan compe-
tent.

l) Retardar-se, els agents de la seguretat industrial, 
més de deu dies, en la tramesa a l’òrgan competent de 
l’Administració de la Generalitat en matèria de segu-
retat industrial de les dades que estiguin obligats a en-
viar-li, d’acord amb la normativa aplicable i els pro-
cediments i els terminis fixats per les instruccions de 
l’esmentat òrgan.

m) Trametre, els agents de la seguretat industrial, 
d’una manera defectuosa, més del 2% de les dades a 
què fa referència la lletra l).

n) No esmenar, els agents de la seguretat industrial, els 
errors que s’hagin detectat en la informació que han 
de facilitar a l’òrgan competent de l’Administració de 
la Generalitat en matèria de seguretat industrial, dins 
el termini de deu dies comptadors a partir de l’endemà 
del dia que l’esmentat òrgan ho notifiqui.

4. Són infraccions molt greus: 

a) Les que l’apartat 3 tipifica com a greus en qualsevol 
dels supòsits següents: 

Primer. Que produeixin un dany molt greu.

Segon. Que comportin un perill imminent per a les 
persones, els béns o el medi ambient.

Tercer. Que redueixin greument la qualitat dels serveis 
d’inspecció.

Quart. Que es produeixin de manera reiterada o pro-
longada.

b) L’expedició per part dels agents que intervenen en 
la seguretat industrial als quals fa referència l’article 
6, de certificats, declaracions, informes o actes d’una 
manera falsa.

c) La realització de funcions pròpies dels agents de la 
seguretat industrial sense complir els requisits i fer les 
comunicacions prèvies que siguin preceptives.

d) L’obstrucció de l’activitat inspectora de l’Adminis-
tració quan s’utilitzi la violència contra el seu personal 
inspector.
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Article 23. Sancions

1. Les infraccions lleus són sancionades amb una mul-
ta de fins a 5.000 euros.

2. Les infraccions greus són sancionades: 

a) Amb una multa de fins a 100.000 euros.

b) Amb la suspensió temporal de l’activitat com a or-
ganisme de control o com a empresa que intervé en 
la instal·lació, el manteniment, la reparació i l’opera-
ció d’instal·lacions i productes, durant sis mesos com 
a màxim.

3. Les infraccions molt greus són sancionades: 

a) Amb una multa de fins a 1.000.000 d’euros.

b) Amb la suspensió temporal de l’activitat com a or-
ganisme de control o com a empresa que intervé en 
la instal·lació, el manteniment, la reparació i l’opera-
ció d’instal·lacions i productes, durant cinc anys com 
a màxim, si la comissió de la infracció afecta greu-
ment la qualitat dels serveis d’inspecció o la seguretat 
dels establiments, les instal·lacions i els productes i si 
l’incompliment es produeix d’una manera reiterada o 
prolongada.

c) Amb la prohibició de l’activitat com a organisme 
de control o com a empresa que intervé en la instal-
lació, el manteniment, la reparació i l’operació d’instal-
lacions i productes, en el cas de reiteració d’una sanció 
per reincidència d’una infracció molt greu.

4. Per a determinar la quantia de les sancions s’han de 
tenir en compte les circumstàncies següents: 

a) La importància del risc, el dany o el perjudici oca-
sionat.

b) El grau de participació i de benefici obtingut.

c) La capacitat econòmica del subjecte infractor.

d) La intencionalitat en la comissió de la infracció.

e) La reincidència, en els termes establerts per la Llei 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

Article 24. Multes coercitives

Amb independència de les sancions establertes per 
l’article 23, els òrgans sancionadors poden imposar 
multes coercitives, la quantitat de cadascuna de les 
quals no pot superar el 20% de la sanció fixada per la 
infracció comesa, d’acord amb el que disposa l’article 
99 de la Llei 30/1992, en els supòsits següents: 

a) Que hagi transcorregut el termini establert pel re-
queriment corresponent per a adequar els establi-
ments, les instal·lacions i els productes al que disposa 
la normativa aplicable en matèria de seguretat indus-
trial.

b) Que els agents de la seguretat industrial no hagin 
tramès a l’òrgan competent de l’Administració de la 
Generalitat en matèria de seguretat industrial la infor-
mació que estiguin obligats a enviar-li o que, d’acord 
amb la normativa aplicable i les instruccions de l’es-
mentat òrgan competent, se’ls hi hagi demanat.

Article 25. Prescripció de les infraccions i de 
les sancions

1. El termini de prescripció de les infraccions establer-
tes per aquesta llei és d’un any per a les lleus, tres anys 
per a les greus i cinc anys per a les molt greus, a comp-
tar a partir de la consumació total de les infraccions.

2. El termini de prescripció de les sancions establertes 
per aquesta llei és d’un any per a les corresponents a 
les infraccions lleus, tres anys per a les corresponents 
a les infraccions greus i cinc anys per a les correspo-
nents a les infraccions molt greus.

Article 26. Afectació de les sancions

La recaptació procedent de les sancions i de les multes 
coercitives es destina a portar a terme actuacions de 
millora de la seguretat industrial.

Capítol III. Òrgans competents i procediment 
sancionador 

Article 27. Òrgans sancionadors

Els òrgans competents per sancionar les infraccions 
establertes en aquesta Llei seran els què es determinin 
reglamentàriament.

Article 28. Procediment sancionador

El procediment per imposar les sancions que de-
termina aquesta llei s’ha d’ajustar a les normes i els 
principis del procediment administratiu sancionador 
establerts per la legislació sobre el procediment admi-
nistratiu comú i per la normativa catalana sobre el pro-
cediment sancionador.

Disposicions addicionals

Primera. Aplicació concurrent d’aquesta llei

1. Aquesta llei és aplicable sens perjudici de les altres 
normes sectorials que tinguin per objecte la regulació 
d’establiments, instal·lacions i productes que també si-
guin objecte d’aquesta llei.

2. Les activitats i les instal·lacions de titularitat de les 
empreses de generació, transport o distribució d’ener-
gia que tenen la finalitat de generar, transportar, trans-
formar o distribuir energia es regeixen, en matèria de 
seguretat industrial, pel que disposa aquesta llei i, en 
matèria de planificació, garantia i qualitat de servei, 
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per la seva normativa específica. Per a aquestes acti-
vitats i instal·lacions, l’exercici de les competències de 
la Generalitat en matèria de seguretat industrial cor-
respon a l’òrgan de l’Administració de la Generalitat 
competent en matèria d’energia.

3. Les activitats relacionades amb la prevenció de ris-
cos laborals, la defensa i la protecció dels consumidors 
i usuaris, la protecció civil, la prevenció i l’extinció 
d’incendis, els productes alimentaris, els productes i 
les especialitats farmacèutiques i el règim de respon-
sabilitat ambiental es regeixen pel que disposa la seva 
normativa específica.

4. Els departaments competents de l’Administració 
de la Generalitat en les matèries objecte de l’aplica-
ció concurrent d’aquesta llei han de vetllar perquè les 
seves actuacions es coordinin d’una manera eficient, 
amb l’objectiu d’assegurar un tractament tan integral 
com sigui possible del risc industrial.

5. S’han d’articular els instruments que l’autoritat labo-
ral competent i l’òrgan competent de l’Administració 
de la Generalitat en matèria de seguretat industrial con-
siderin més adequats, que assegurin una comunicació 
i una informació recíproques suficients en les matèries 
regulades per aquesta llei, per garantir els màxims ni-
vells de cooperació i coordinació i contribuir, d’aquesta 
manera, a la prevenció dels riscos laborals i a l’execució 
de les polítiques orientades a la defensa i la protecció de 
la seguretat i la salut dels treballadors.

Segona. Ús de mitjans electrònics, informàtics  
i telemàtics

1. L’òrgan competent de l’Administració de la Gene-
ralitat en matèria de seguretat industrial ha de gesti-
onar, progressivament, les activitats i els documents 
per mitjà de tècniques electròniques, informàtiques i 
telemàtiques, amb l’objectiu d’incrementar la seva efi-
ciència i reduir, d’una manera efectiva, el volum de la 
documentació que gestiona en suport paper.

2. Les persones físiques, les empreses, els agents que 
intervenen en la seguretat industrial, les organitzaci-
ons o les associacions pertanyents a col·lectius o sec-
tors que habitualment utilitzen els mitjans telemàtics 
en la seva activitat, i també les entitats públiques, han 
d’utilitzar obligatòriament els mitjans telemàtics per a 
relacionar-se amb l’òrgan competent de l’Administra-
ció de la Generalitat en matèria de seguretat industrial 
d’acord amb la normativa aplicable.

Tercera. Inscripció d’instal·lacions existents 
en el Registre d’instal·lacions tècniques de 
seguretat industrial de Catalunya

S’inscriuen d’ofici en el Registre d’instal·lacions tèc-
niques de seguretat industrial de Catalunya les dades 
de les instal·lacions que a l’entrada en vigor d’aquesta 

Llei, estiguin en els diferents registres específics a què 
fan referència els reglaments tècnics de seguretat in-
dustrial.

Quarta. Instal·lacions receptores de gasos 
combustibles per canalització

1. D’acord amb la normativa específica aplicable, les 
empreses de distribució de gasos combustibles per ca-
nalització han de realitzar les inspeccions de les instal-
lacions receptores utilitzant mitjans propis o externs. 
En el cas que l’empresa de distribució opti per utilitzar 
mitjans externs pot: 

a) Encarregar les inspeccions a organismes de control 
acreditats per a l’àmbit reglamentari corresponent.

b) Encarregar les inspeccions a altres empreses que 
hagi acreditat l’empresa distribuïdora, d’acord amb un 
sistema propi que permeti assegurar la competència 
tècnica, la independència, la imparcialitat i la integri-
tat de les seves actuacions.

2. Les empreses de distribució a què es refereix aques-
ta disposició, s’inscriuen en el Registre d’agents de la 
seguretat industrial de Catalunya que regula l’article 7.

3. Les empreses de distribució a què es refereix aques-
ta disposició, han de disposar d’un sistema informàtic, 
permanentment actualitzat i que contingui les dades 
bàsiques identificatives d’aquestes instal·lacions, així 
com les dates, les empreses que han realitzat la ins-
peccions, els seus resultats i el seguiment de la correc-
ció de defectes. Aquest sistema informàtic ha de ser 
accessible telemàticament per a l’òrgan competent de 
l’Administració de la Generalitat en matèria de segu-
retat industrial i permetre la realització de consultes 
parametritzables.

4. Les instal·lacions receptores contingudes en els sis-
temes informàtics a què fa referència l’apartat anterior 
no s’inscriuen en el Registre d’instal·lacions tècniques 
de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) que re-
gula l’article 5 de la present llei.

5. Les empreses de distribució a què es refereix aques-
ta disposició, estan obligades a ingressar a l’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat l’im-
port de la taxa pel control i la supervisió que els cor-
respon com a subjectes passius, d’acord amb el que es-
tableix el capítol IV del títol XIV del Text refós de la 
Llei de taxes i preus públics de la generalitat de Cata-
lunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de 
juny.

6. El conseller o consellera del departament compe-
tent en matèria de seguretat industrial ha d’establir 
l’import màxim de les tarifes que apliquin aquestes 
empreses de distribució a les inspeccions de les instal-
lacions receptores.
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Cinquena. Instal·lacions de distribució d’aigua

1. Les instal·lacions de distribució d’aigua han de ser 
instal·lades, utilitzades i mantingudes de manera que 
no comprometin la seguretat de les persones, els béns 
i el medi ambient més enllà del risc industrial accep-
table, i s’ha d’assegurar que com a conseqüència de 
defectes d’aquestes instal·lacions no es puguin afectar 
a d’altres instal·lacions pròximes.

2. Els titulars, instal·ladors i responsables del mante-
niment de les instal·lacions de distribució d’aigua són 
responsables del compliment d’aquesta obligació i, en 
cas d’incompliment, estan sotmesos al règim sancio-
nador regulat al capítol II, del Títol IV d’aquesta Llei.

Disposicions transitòries

Primera. Òrgans sancionadors

Mentre no s’aprovi el desplegament reglamentari a què 
fa referència l’article 27 de la present Llei, els òrgans 
competents per sancionar les infraccions establertes 
en aquesta Llei són els següents: 

a) El director o la directora general competent en ma-
tèria de seguretat industrial per imposar sancions i 
multes coercitives fins a una quantia de 100.000 euros 
i per a la suspensió temporal de l’activitat fins a sis me-
sos com a màxim.

b) El secretari o la secretària sectorial competent en 
matèria de seguretat industrial per imposar sancions i 
multes coercitives fins a una quantia de 300.000 euros 
i per a la suspensió temporal de l’activitat fins a un any 
com a màxim i per a la prohibició de l’activitat.

c) El conseller o la consellera del Departament de la 
Generalitat de Catalunya que tingui atribuïda la com-
petència en matèria de seguretat industrial per impo-
sar sancions i multes coercitives fins a una quantia de 
500.000 euros i per a la suspensió temporal de l’activi-
tat durant fins a cinc anys com a màxim i per a la pro-
hibició de l’activitat.

d) El Govern, a proposta del conseller o la consellera 
del Departament de la Generalitat de Catalunya que 
tingui atribuïda la competència en matèria de segure-
tat industrial, per imposar sancions i multes coerciti-
ves de quantia superior a 500.000 euros i per a la sus-
pensió temporal de l’activitat fins a cinc anys com a 
màxim i per a la prohibició de l’activitat.

Segona. Establiments existents en els que es 
poden produir accidents greus

Els titulars dels establiments en els que es poden pro-
duir accidents greus existents a la data d’entrada en vi-
gor d’aquesta llei que no disposin d’una anàlisi quan-
titativa de risc (AQR) avaluada d’acord amb el títol 6 
del Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s’aprova 

el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 
31 de juliol de seguretat industrial, han de presentar, a 
l’òrgan competent de la Generalitat en matèria de se-
guretat industrial, l’esmentada anàlisi que ha d’ésser 
elaborada d’acord amb les seves instruccions i dins els 
terminis que estableixi. A aquests establiments no els 
hi és d’aplicació la taxa per l’avaluació regulada al ca-
pítol X del Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya.

Disposició derogatòria

Resten derogades les disposicions que s’oposin al que 
estableix aquesta llei o la contradiguin i, en particular, 
les següents: 

a) El títol II, i el capítol II del títol IV de la Llei 
12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, ai-
xí com la resta de disposicions d’aquesta norma en 
tot allò que afecta a la seguretat dels establiments, les 
instal·lacions, els productes industrials, i el règim jurí-
dic dels organismes de control.

b) El títol 3, 5, 6 i els articles 11, 27.5 i 27.6 del De-
cret 30/2010, de 2 de març, pel qual s’aprova el re-
glament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 
de juliol de seguretat industrial, així com la resta de 
disposicions d’aquesta norma en tot allò que afecta a 
la seguretat dels establiments, les instal·lacions, els 
productes industrials, i el règim jurídic dels organis-
mes de control.

c) El Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es re-
gula el procediment administratiu per a l’aplicació del 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

d) Els ar ticles 3.1.b) i 3.2.b) i c) de l’Ordre 
EMO/332/2012, de 16 d’octubre, pel qual es regula 
l’aplicació a Catalunya del Reial decret 138/2011, de 4 
de febrer, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat 
per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions 
tècniques complementàries.

e) Els articles 10.1, 10.2, 13, 16.1, 16.2, 21.2, 21.3, 25.2, 
25.3, 31.2, 31.3, 35.1, 35.2, 35.3, 38.2, 38.3, 42, 43, 44, 
47, 49.1.a), 49.2, 49.3, 50, així com de la disposició ad-
dicional primera, els apartats 2.1.c), el 2.2, el 3.2 i el 
3.3, de l’Ordre IUE/470/2009, de 30 d’octubre, que re-
gula l’aplicació del Reglament d’equips a pressió a Ca-
talunya.

f) Els articles 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 16, 22, 24, 26, i 
tot el capítol 6 de l’Ordre de 20 de novembre de 1998, 
sobre el procediment d’actuació de les empreses instal-
ladores, de les entitats d’inspecció i control i dels ti-
tulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi 
regulades per la instrucció tècnica complementària 
MI-IP03, Instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del 
Reglament d’instal·lacions petrolíferes.
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g) Els articles 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 10, 12, 13 
i tot el capítol 4 de l’Ordre de 31 de maig de 1999, per 
la qual es regula l’aplicació del Reial decret 1314/1997, 
d’1 d’agost, de disposicions d’aplicació de la Directiva 
del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors.

h) Els articles 7, 9 i 12 de l’Ordre de 30 de desembre de 
1986, per la qual es regula l’aplicació del Reglament 
d’Aparells d’Elevació i Manutenció, aprovat pel Reial 
decret 2291/1985.

i) Els articles 5, 7, 8, 9.4, 12.3, 12.4, 13, i tot el capítol 6 
de l’Ordre de 2 de febrer de 1990, per la qual es regula 
el procediment d’actuació administrativa per a l’apli-
cació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió a 
les instal·lacions privades.

j) Els articles 8, 10, 13, 16, 17, 21 i tot el capítol 5 de 
l’Ordre de 28 de març de 1996, sobre el procediment 
d’actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions 
de gasos combustibles.

k) El Títol 1 de l’Annex de l’Ordre IUE/361/2010, de 
17 de juny, per la qual s’estableix l’import màxim de 
les tarifes que han d’abonar els destinataris dels ser-
veis de control del compliment reglamentari de la se-
guretat industrial i de la inspecció tècnica de vehicles 
als operadors de la inspecció en matèria de seguretat 
industrial.

Disposició final Primera. Modificació del 
Decret legislatiu 3/2008 pel que fa a taxes en 
matèria de seguretat industrial

1. Es modifiquen els capítols II, IV, VI i VII del títol 
XIV del Text refós de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2008, del 25 de juny, que resten redactats de 
la manera següent: 

«Capítol II. Taxa per la verificació de les dades de la 
comunicació prèvia dels organismes de control.

»14.2-1. Fet imposable

»El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat adminis-
trativa que genera la verificació posterior dels requisits 
i obligacions que són exigibles als organismes de con-
trol que inicien la seva activitat a Catalunya o que co-
muniquen la modificació de les seves dades, així com 
la posterior d’inscripció al Registre d’agents de la se-
guretat industrial.

»14.2-2. Subjecte passiu

»Els subjectes passius d’aquesta taxa són els organis-
mes de control que inicien la seva activitat a Catalunya 
i que presenten una comunicació prèvia a l’inici de la 
seva activitat o que comuniquen la modificació de les 
seves dades.

»14.2.-3. Acreditació

»La taxa s’acredita en el moment de presentar la co-
municació.

»14.2.-4. Quota

»La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada 
una de les comunicacions prèvies o de les modificaci-
ons de dades que es tramitin, és la següent: 

»Comunicacions prèvies d’organismes de control: 200 
euros.

»Comunicació de modificació de dades d’organismes 
de control: 150 euros.

»Aquests imports poden ésser revisats anualment, 
d’acord amb els criteris establerts per la llei de pres-
supostos.

»Capítol IV. Taxa pel control i la supervisió dels 
organismes de control o de les empreses de distri-
bució

»14.4-1. Fet imposable

»El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat adminis-
trativa que genera el control i la supervisió de les ac-
tuacions d’inspecció dels organismes de control o de 
les empreses de distribució de gasos combustibles per 
canalització, que actuen a Catalunya, per part de l’òr-
gan competent de l’Administració de la Generalitat en 
matèria de seguretat industrial.

»14.4-2. Subjecte passiu

»Els subjectes passius d’aquesta taxa són els organis-
mes de control o les empreses de distribució de gasos 
combustibles per canalització que actuen a Catalunya. 
L’import d’aquesta taxa no es pot repercutir sobre els 
usuaris finals.

»14.4-3. Acreditació

»La taxa s’acredita per mitjà de l’expedició d’una acta 
o un certificat del resultat del control que l’òrgan com-
petent de l’Administració de la Generalitat en matèria 
de seguretat industrial porti a terme. S’exigeix l’im-
port de la taxa prèviament a la pràctica del control, en 
el moment de la sol·licitud que doni origen a l’actuació 
inspectora dels organismes de control o de les empre-
ses de distribució de gasos combustibles per canalit-
zació..

»14.4-4. Quota

»La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada 
una de les actuacions d’inspecció que hagin efectuat 
els organismes de control o les empreses de distribu-
ció de gasos combustibles per canalització, les quals 
han d’ésser objecte del control i la supervisió de l’òr-
gan competent de l’Administració de la Generalitat en 
matèria de seguretat industrial, és la següent: 
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»Actuacions d’inspecció: 

»Inspeccions periòdiques nivell A: 15 euros per ins-
pecció.

»Inspeccions periòdiques nivell M: 7,5 euros per ins-
pecció.

Àmbit reglamentari Tipus instal·lació Nivell  
inspecció

AR-01 Reglament d’aparells d’elevació i manutenció

Ascensors M

Grues torre A

Grues mòbils autopropulsades A

AR-02 Reglaments electrotècnics de baixa i alta tensió

Baixa tensió

Amb memòria tècnica M

Amb projecte (Potència ≤ 50KW) M

Amb projecte (Potència > 50KW) A

Alta tensió A

AR-03 Reglament d’equips a pressió Classe 1 M

Classe 2 A

AR-04 Reglament d’instal·lacions d’emmagatzematge de 
productes químics

Classe Segona A

Classe Tercera (Volum ≤ 500m3) M

Classe Tercera (Volum > 500m3) A

AR-05 Reglament per a plantes i instal·lacions frigorífiques M

AR-06 Reglament de gasos combustibles

Dipòsits de gasos liquats del petroli (GLP)
Amb memòria tècnica M

Amb projecte A

Plantes de gas natural liquat (GNL) A

Estacions de servei de gas A

Instal·lacions receptores

Instal·lació individual (Potència ≤ 70 KW) B

Instal·lació individual (Potència > 70 KW) M

Instal·lació comuna (Potència ≤ 2.000 KW) M

Instal·lació comuna (Potència > 2.000 KW) A

AR-07 Reglament d’instal·lacions petrolíferes A

AR-08 Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis Classe 1.1 B

Classe 1.2 M

Classe 2 A

AR-9 Reglament de bancs solars en establiments que pres-
ten serveis de bronzejat artificial M

»Inspeccions periòdiques nivell B: 3,5 euros per ins-
pecció.

»Els nivells d’inspecció que corresponen a cada tipus 
d’instal·lació de cada àmbit reglamentari són els se-
güents: 

»Aquests imports poden ésser revisats anualment, 
d’acord amb els criteris establerts per la llei de pres-
supostos.

»Capítol VI. Taxa per la verificació de les dades de la 
comunicació prèvia de les instal·lacions i els aparells 

»14.6-1. Fet imposable

»El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat adminis-
trativa que genera la verificació de les dades corres-
ponents a la comunicació prèvia per donar d’alta a les 
instal·lacions, així com la tramitació i anotació de la 
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inscripció o de la modificació de les dades en el Regis-
tre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de 
Catalunya (RITSIC).

»14.6-2. Subjecte passiu

«Els subjectes passius d’aquesta taxa són els titulars 
de les instal·lacions i els aparells que presenten una 
comunicació prèvia o comuniquen la modificació de 
les seves dades que han de ser inscrites en el Regis-
tre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de 
Catalunya (RITSIC).

»14.6-3. Acreditació

«La taxa s’acredita per mitjà de la inscripció o de la 
modificació de les seves dades en el Registre d’instal-
lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya 
(RITSIC). La taxa ha d’ésser abonada en el moment de 
presentar la comunicació.

»14.6-4. Quota

»La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada 
una de les comunicacions prèvies o de les comunica-
cions de modificacions de dades que es tramitin, és la 
següent: 

»Comunicacions prèvies d’instal·lacions i aparells:30 
euros.

»Comunicació prèvia de la modificació de dades 
d’instal·lacions i aparells: 25 euros.

«Aquests imports poden ésser revisats anualment, 
d’acord amb els criteris establerts per la llei de pres-
supostos.

»Capítol VII. Taxa per l’anotació del resultat de les 
inspeccions periòdiques de les instal·lacions i els apa-
rells en el Registre d’instal·lacions tècniques de segu-
retat industrial de Catalunya (RITSIC)

»14.7-1. Fet imposable

«El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat admi-
nistrativa que genera el control del compliment de les 
condicions de seguretat així com la tramitació i ano-
tació del resultat de les inspeccions periòdiques obli-
gatòries de les instal·lacions i els aparells en el Regis-
tre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de 
Catalunya (RITSIC).

»14.7-2. Subjecte passiu

»Els subjectes passius d’aquesta taxa són els titulars 
de les instal·lacions i els aparells que sol·licitin les ins-
peccions periòdiques obligatòries establertes pels re-
glaments tècnics de seguretat industrial aplicables. No 
obstant això, és subjecte passiu substitut l’organisme 
de control que efectuï la inspecció, el qual ha de fer re-
percutir l’import de la taxa a qui la sol·liciti.

»14.7-3. Acreditació

«La taxa s’acredita per mitjà de l’anotació del resul-
tat de les inspeccions periòdiques obligatòries de 

les instal·lacions i els aparells en el Registre d’instal-
lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya 
(RITSIC). La taxa ha d’ésser abonada en el moment 
d’efectuar la sol·licitud. No obstant això, correspon a 
l’organisme de control que efectuï la inspecció efectu-
ar el cobrament d’aquesta taxa en el moment que rebi 
la petició i ingressar-la a l’òrgan competent de l’Admi-
nistració de la Generalitat.

»14.7-4. Quota

«La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada 
una de les inspeccions periòdiques obligatòries de les 
instal·lacions i els aparells que s’efectuïn, resta fixada 
en la quantitat de: 12 euros.

»Aquest import pot ésser revisat anualment, d’acord 
amb els criteris establerts per la llei de pressupostos.

2. S’afegeix un nou capítol, el IX al títol XIV del Text 
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generali-
tat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
del 25 de juny, amb el text següent: 

»Capítol IX. Taxa per la verificació posteriors de 
les dades de la comunicació prèvia de les empre-
ses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació 
d’instal·lacions i productes i dels tallers de reparació 
de vehicles automòbils o la modificació de les seves 
dades

»14.9-1. Fet imposable

«El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat admi-
nistrativa que genera la verificació posterior dels re-
quisits i obligacions que són exigibles a les empre-
ses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació 
d’instal·lacions i productes o als tallers de reparació de 
vehicles automòbils que tenen les seves instal·lacions 
a Catalunya, o que comuniquen la modificació de les 
seves dades, així com la posterior d’inscripció al Re-
gistre d’agents de la seguretat industrial de Catalunya 
(RASIC).

»14.9-2. Subjecte passiu

»Els subjectes passius d’aquesta taxa són les empre-
ses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació 
d’instal·lacions i productes i els tallers de reparació de 
vehicles automòbils que presenten una comunicació 
prèvia a l’inici de la seva activitat, o que comuniquen 
la modificació de les seves dades.

»14.9.-3. Acreditació

»La taxa s’acredita en el moment de presentar la co-
municació.

»14.9.-4. Quota

»La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada 
una de les comunicacions prèvies o de les modificaci-
ons de dades que es tramitin, és la següent: 

»Comunicacions prèvies d’empreses d’instal·lació, 
manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i 
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productes o de tallers de reparació de vehicles auto-
mòbils: 100 euros.

»Comunicacions de modificació de dades d’empre-
ses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació 
d’instal·lacions i productes o de tallers de reparació de 
vehicles automòbils: 50 euros.

»Aquests imports poden ésser revisats anualment, 
d’acord amb els criteris establerts per la llei de pres-
supostos.

3. S’afegeix un nou capítol, el X al títol XIV del Text 
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generali-
tat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
del 25 de juny, amb el text següent: 

»Capítol X. Taxa per l’avaluació dels documents que 
han de presentar els titulars dels establiments afectats 
per la normativa vigent en matèria d’accidents greus 
“14.10-1. Fet imposable

»El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat adminis-
trativa que genera l’avaluació dels documents que han 
de presentar els titulars dels establiments afectats per 
la normativa vigent en matèria d’accidents greus.

»Aquests documents poden ser els següents: 

»a) Anàlisi de risc (AR).

»b) Notificació d’accidents greus.

»c) Informació bàsica per l’elaboració del pla d’emer-
gència exterior (IBA).

»d) Política de prevenció d’accidents greus i sistema 
de gestió de la seguretat (PPAG/SGS).

»e) Pla d’emergència interior (PEI).

»f) Dades de transport de mercaderies perilloses.

»g) Anàlisi quantitativa de risc (AQR).

»14.10-2. Subjecte passiu

»Els subjectes passius d’aquesta taxa són els titulars 
dels establiments afectats per la normativa vigent en 
matèria d’accidents greus.

»14.10.-3. Acreditació

»La taxa s’acredita per mitjà de l’expedició del docu-
ment d’avaluació. La taxa ha d’esser abonada en el mo-
ment de presentar la sol·licitud d’avaluació.

»14.10.-4. Quota

»La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cadas-
cuna de les avaluacions que es sol·licitin és la següent: 

»a) Avaluació de l’anàlisi de risc (AR): 

»Quota fixa: 2.460 euros.

»Quota variable: 1.563 euros per cada substància de 
l’annex I de la Directiva 1996/82/CE (nombrada espe-
cíficament o d’una categoria de substàncies) inclosa 
en la notificació d’accidents greus i per la qual s’hagin 

formulat hipòtesis que donin lloc a càlculs de conse-
qüències amb resultats quantificats.

»b) Avaluació de la notificació d’accidents greus: 100 
euros.

»c) Avaluació de la informació bàsica per l’elaboració 
del pla d’emergència exterior (IBA): 150 euros.

»d) Avaluació de la política de prevenció d’accidents 
greus i sistema de gestió de la seguretat (PPAG/SGS): 
50 euros.

»e) Avaluació del pla d’emergència interior (PEI): 50 
euros.

»f) Avaluació de les dades de transport de mercaderies 
perilloses: 50 euros.

»g) Avaluació de l’anàlisi quantitativa de risc (AQR): 

»Quota fixa: 2.460 euros

»Quota variable: 2.283 euros per cada substància de 
l’annex I de la Directiva 1996/82/CE (nombrada espe-
cíficament o d’una categoria de substàncies) inclosa 
en la notificació d’accidents greus i per la qual s’hagin 
formulat hipòtesis que donin lloc a càlculs de conse-
qüències quantificats.

»Aquests imports poden ésser revisats anualment, 
d’acord amb els criteris establerts per la llei de pres-
supostos.

4. S’afegeix un nou capítol, el XI al títol XIV del Text 
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generali-
tat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
del 25 de juny, amb el text següent: 

»Capítol XI. Taxa per l’autorització o la modificació 
de l’autorització dels organismes notificats

»14.11-1. Fet imposable

»El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat adminis-
trativa que genera la verificació posterior dels requisits 
i obligacions que són exigibles als organismes notifi-
cats que sol·licitin ser autoritzats o la modificació de 
les dades de la seva autorització així com la tramitació 
de l’expedient d’autorització o de modificació de les 
dades de l’autorització i la seva inscripció o anotació 
en el Registre d’agents de la seguretat industrial de Ca-
talunya (RASIC)

»14.11-2. Subjecte passiu

»Els subjectes passius d’aquesta taxa són els organis-
mes notificats que sol·licitin ser autoritzats o la modifi-
cació de les dades de la seva autorització.

»14.11.-3. Acreditació

»La taxa s’acredita per mitjà de l’autorització com a 
organisme notificat o de la modificació de les dades de 
la seva autorització. La taxa ha d’esser abonada en el 
moment d’efectuar la sol·licitud d’autorització o de mo-
dificació de dades.



29 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 127

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 31

»14.11.-4. Quota

»La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per ca-
da un dels expedients d’autorització o de modificació 
d’autorització, és la següent: 

»Autorització d’organismes notificats: 700 euros.

»Modificació de l’autorització d’organismes notificats: 
600 euros.

»Aquests imports poden ésser revisats anualment, 
d’acord amb els criteris establerts per la llei de pres-
supostos.

»4. La recaptació procedent de les taxes dels capítols 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XI del títol XIV 
del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, del 25 de juny, tenen caràcter finalista i es des-
tinen a portar a terme actuacions de control i supervi-
sió de la seguretat industrial.»

Disposició final Segona. Modificació de les 
referències en la normativa sectorial de 
seguretat industrial

1. Les referències contingudes en la normativa sectorial 
de seguretat industrial a la inscripció dels professionals 
i les empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i 
operació d’instal·lacions i productes industrials, en els 
diferents registres sectorials se substitueixen per la re-
ferència a la seva inscripció d’ofici al Registre d’Agents 
de la Seguretat Industrial, a partir de les dades de la co-
municació prèvia a l’inici de la seva activitat.

2. Les referències contingudes en la normativa secto-
rial de seguretat industrial a la inscripció de les instal-
lacions en els registres específics existents per a cada 
àmbit reglamentari, se substitueixen per la referència a 
la seva inscripció d’ofici en el Registre d’Instal·lacions 
tècniques de seguretat industrial de Catalunya, a partir 
de les dades de la comunicació prèvia a la seva posada 
en servei.

Disposició final Tercera. Desplegament 
d’aquesta llei

Es faculta al Govern i al conseller o consellera del de-
partament competent en matèria de seguretat indus-
trial perquè dictin les disposicions necessàries per a 
desplegar i executar aquesta llei. Aquest desplegament 
s’ha de fer en el termini màxim d’un any a comptar a 
partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquesta llei cooperin al seu compliment i 
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la 
facin complir.

Antecedents del Projecte de llei

Índex

1. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria pre-
liminar de l’Avantprojecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat de les activitats, instal-
lacions i productes industrials. 

2. Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat de les activitats, instal·lacions 
i productes industrials, de 12/03/2013 i fitxa tècnica. 

3. Memòria general i Memòria avaluació impacte, de 
22/02/2013.

4. Informe jurídic, de 12/03/2013.

5. Text de de l’Avantprojecte de llei, de 18/03/2013.

6. Text de de l’Avantprojecte de llei, de 21/03/2013.

7. Observacions del Gabinet Jurídic, Inspecció de Tre-
ball, Oficina de Gestió Empresarial i Oficina del Go-
vern i Notes de l’Assessoria Jurídica. 

8. Informes de la DG de Tributs i Joc i DG de Pressu-
postos.

9. Resposta a observacions.

10. Text de de l’Avantprojecte de llei, de 26/03/2013.

11. Certificat del text vist pel Consell Tècnic de 
26/03/2013.

12. Observacions Oficina del Govern, de 28/03/2013.

13. Publicació edicte d’informació pública, de 03/04/2013.

14. Tramesa al secretari general de les observacions 
Oficina Govern.

15. Tràmit d’audiència de 10/04/2013 amb tramesa a 
entitats afectades.

16. Al·legacions en el tràmit d’audiència.

17. Text Avantprojecte de llei, d/11/06/2013, amb els 
canvis arran de les al·legacions i tramesa a entitats.

18. Al·legacions a la darrera versió del text. pàg. 595 
a 662.

19. Text de l’Avantprojecte de llei de 07/06/2013.

20. Anàlisi de les al·legacions en el tràmit d’audiència 
i Informació púb. 

21. Memòria general de 10/06/2013.

22. Memòria avaluació impacte de 10/06/2013.

23. Informe sobre les observacions de la DG de Tri-
buts.

24. Text Avantprojecte de llei Vist pel Consell Tèc-
nic d’11/06/2013 i Certificat de la Secretaria del Go-
vern.
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25. Inclusió a l’Ordre del dia de la Comissió de Go-
vern Local.

26. Informe de la Direcció General de Pressupostos, 
d’11/06/2013.

27. Certificació de l’Informe de la Comissió de Govern 
Local.

28. Sol·licitud de dictamen al CTESC.

29. Observacions de l’Oficina del Govern de 
25/06/2013.

30. Dictamen 9-2013 del CTESC, de 08/07/2013. 

31. Text Avantprojecte de llei de 10/07/2013.

32. Sol·licitud informe a l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades.

33. Complement a la Memòria general. 

34. Informe Jurídic final.

35. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades.

36. Informe jurídic complementari.

37. Memòria d’avaluació d’impacte.

38. Informe de la DG de Pressupostos de 16/07/2013.

39. Text vist pel Consell Tècnic del 16/07/2013 i certi-
ficat de la Secretaria del Govern. 

Annex

Documentació complementària: 

Còpia de l’expedient sobre la Infracció núm. 2013/4026 
de la Unió Europea.

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

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 31331).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 25.07.2013.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 202-00013/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
31196; 31290).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.09.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.07.2013.

Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 31293).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2013 al 04.09.2013).
Finiment del termini: 05.09.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.07.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
31291; 31300).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.07.2013.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00039/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 31292).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.07.2013 al 29.07.2013).
Finiment del termini: 30.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.07.2013.

Proposició de llei d’igualtat entre dones i ho-
mes
Tram. 202-00040/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 16 de juliol de 2013, de conformitat 
amb l’acord de la Mesa i la Junta de Portaveus del 25 
de juny de 2013 i l’article 117.1 del Reglament del Par-
lament, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar el 
text de la Proposició de llei d’igualtat entre dones i ho-
mes (tram. 202-00040/10). La ponència és integrada 
pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Violant Cervera i Gòdia

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Rosa Amorós i Capdevila

Grup Parlamentari Socialista

Montserrat Capdevila Tatché

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Sergio Santamaría Santigosa

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

Marta Ribas Frías

Grup Parlamentari de Ciutadans

Inés Arrimadas García

Grup Mixt

Isabel Vallet Sànchez

Palau del Parlament, 16 de juny de 2013

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Salvador Milà i Solsona Ferran Falcó i Isern

Proposició de llei de regulació de les àrees 
de promoció de l’economia urbana
Tram. 202-00045/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 29220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada, Montserrat Capdevila Tatché, porta-
veu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei per la qual 
es regulen les Àrees de Promoció de l’Economia Ur-
bana (APEU), acompanyada de la documentació se-
güent: 

– La memòria justificativa que expressa els antece-
dents necessaris per a poder-se pronunciar

– L’exposició de motius 

– El text articulat

Memòria justificativa de la iniciativa

Competència. Vinculació de l’acció legislativa

Segons l’article 121 de l’EAC en el seu apartat primer, 
estableix que la Generalitat té competència exclusiva 
en la classificació i la planificació territorial dels equi-
paments co¬mercials i la regulació dels requisits i del 
règim d’instal·lació, ampliació i canvi d’activitat dels 
establiments, així com de l’establiment i l’execució 
de les normes i els estàndards de qua-litat relacionats 
amb l’activitat comercial.

Necessitat de la iniciativa

El model de referència d’aquest tipus d’organitzacions 
associatives són les Business Improvement Districts 
(BIDs). Els BIDs són organitzacions dirigides de for-
ma privada però creades amb l’aprovació de les auto-
ritats públiques locals quan la majoria de comerciants/
empresaris d’una zona perfectament delimitada acor-
den mitjançant un procediment garantista de votació, 
pagar una quota o recàrrec obligatori amb la finalitat 
d’oferir serveis addicionals dirigits a la promoció i re-
vitalització d’aquesta àrea.

Inspirant-se en aquest model que tant bé ha funcionat 
a una part d’Europa i d’Estats Units, es proposa la cre-
ació de les Àrees de Promoció de l’Economia Urbana 
(APEU) que han de tenir com objectiu comú mobilit-
zar els esforços econòmics i de gestió dels col·lectius 
empresarials i comercials.

Incidència social

La incidència d’aquesta proposició de llei suposa la 
millora de l’activitat empresarial i comercial d’una 
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zona delimitada, a partir de la concentració d’esfor-
ços entre els seus integrants, tant en l’àmbit econòmic, 
com en la gestió dels seus interessos col·lectius. A més, 
amb la regulació dels APEUs s’evita la figura del free-
rider, és a dir, empreses que aprofiten l’acció i els es-
forços d’altres sense realitzar cap aportació al benefici 
comú.

Exposició de motius

En la línia del model d’organització dels Districtes de 
millora empresarial, centres d’activitat econòmica i 
comercials urbans i de perifèria britànic dels Business 
Improvement Districts (BIDs), inspirat directament 
dels BIDs nord americans, que es consolida com una 
iniciativa capdavantera a Europa de concertació del 
sector públic i privat per millorar la gestió de les zones 
d’activitat econòmica, així com els centres comercials 
urbans, en l’àmbit de Catalunya es creen, mitjançant 
aquesta llei, les Àrees de Promoció de l’Economia Ur-
bana (APEU).

Dins d’aquest marc, aquestes Àrees es podrien definir 
com organitzacions formals constituïdes per propieta-
ris i llogaters amb una activitat econòmica i comer-
cial que es dediquen a promoure el desenvolupament 
empresarial i la millora d’una determinada àrea dife-
renciada i delimitada, compartint els costos per gaudir 
dels resultats, mitjançant el pagament d’un tribut.

Les APEU presten serveis suplementaris a les entitats 
municipals, com poden ser, entre d’altres, el saneja-
ment i neteja, el manteniment de la seguretat pública, 
la comercialització i programes de promoció de l’àrea 
i millores d’aquesta.

Un dels objectius és l’actuació en un zona determina-
da, millorant diferents aspectes col·lectius, que produ-
eix un increment de la seva qualitat general i per tant, 
una expectativa d’increment del valor de les propie-
tats i negocis existents afavorint la competitivitat i les 
polítiques econòmiques de proximitat com a un valor 
emergent en l’economia catalana.

En termes generals, es pot afirmar que l’entorn en què 
es desenvolupa una activitat econòmica i de negoci 
milloraria si es tinguessin més recursos econòmics o 
de gestió. En aquest sentit, el conjunt d’actuacions que 
ha de preveure un pla d’actuació d’una APEU, és la de 
contribuir a aquesta millora mitjançant la sensibilitza-
ció de tots els operadors que actuen en el seu àmbit.

El factor determinant de l’èxit de la implementació 
d’aquestes àrees radica en el compliment de tres objec-
tius claus. El primer d’ells, consisteix en què els afec-
tats estiguin convençuts que l’objectiu de l’APEU am-
plia els serveis que ja presta l’entitat municipal que 
correspongui. En segon lloc, el seu finançament ha 
de tenir la consideració d’inversió en el negoci i final-
ment, que la implementació de l’APEU comportarà un 
salt endavant en l’abast i l’eficiència de les activitats 

de promoció i d’oferta de serveis que tradicionalment 
prestaven a partir del model associatiu.

La figura de les APEU s’incardina en l’àmbit del mo-
del associatiu, sota la tutela dels municipis.

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

Proposició de llei

Capítol I. Disposicions generals 

Article 1. Concepte

1. Les Àrees de Promoció de l’Economia Urbana 
(APEU) són entitats jurídiques de caràcter associatiu 
amb personalitat jurídica pròpia que es regulen pel 
que es disposa en aquesta llei i, supletòriament, per la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre III del Codi Civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

2. Les APEU gestionen zones de promoció econòmica 
urbana, mitjançant un sistema de col·laboració entre el 
sector públic i privat a partir d’acords entre l’Admi-
nistració i la comunitat empresarial d’una zona econò-
mica i/o comercial definida, per tal d’emprendre acci-
ons de promoció econòmica, de desenvolupament de 
la activitat i de l’entorn i per tal de proveir les zones 
d’activitat econòmica i/o comercials de serveis públics 
addicionals.

Article 2. Objecte i àmbit d’aplicació 

1. La present Llei és d’aplicació a totes les APEU que 
tinguin el seu domicili a Catalunya i té per objecte 
la seva regulació jurídica i foment de les APEU, per 
tal de generar activitat econòmica a partir d’un major 
tràfic de clients mitjançant la provisió de serveis que 
l’Administració competent no presta o que cal comple-
tar, així com el desenvolupament d’accions de promo-
ció turística, industrial i comercial.

2. L’àmbit d’actuació de les APEU, pot anar des d’un 
sol carrer fins a tot un centre urbà o un polígon Indus-
trial, i des d’un sol sector fins a tots els operadors de la 
zona de què es tracti.

Article 3. Règim jurídic 

La constitució i funcionament de les APEU es regeix 
pel que es disposa en aquesta llei i, en el seu defecte, 
pel que es disposa a la normativa en matèria d’associ-
acions.

Article 4. Funcions de l’APEU

Són funcions de l’APEU: 

a) La promoció o regeneració econòmica, comercial, 
industrial o turística de determinades zones o àrees 
urbanes, que ofereixen una concentració d’activitats 



29 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 127

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 35

empresarials per incrementar la captació d’inversió i 
augmentar la demanda.

b) L’elaboració i execució dels Plans d’Actuació, pre-
vistos en aquesta Llei, als efectes de sotmetre’ls a 
l’aprovació de l’administració local competent i a l’ob-
tenció del corresponent finançament.

c) Millorar els graus de prestació de serveis públics 
municipals, així com mesures que millorin la vigilàn-
cia i la seguretat dels carrers i els espais urbans on es 
concentra el seu àmbit d’actuació.

d) Promoció d’activitats a l’espai públic, publicitat i es-
pectacles que ajudin a promocionar la seva activitat.

e) La promoció i l’organització de serveis de transport 
complementari del transport públic, de vies d’accés, i 
la gestió d’espais d’estacionament.

f) Elaborar polítiques de retenció i captació de negoci: 
guies dels principals llocs d’interès d’una determinada 
zona millorant les condicions que propicien la inver-
sió, el creixement i la competitivitat.

g) Elaborar millores de capital públic: gestió urbanís-
tica de manteniment de la via púbica en sentit ampli 
(pavimentació, neteja, enllumenat, mobiliari urbà, mi-
llores zones verdes i d’altres anàlogues).

h) La col·laboració amb altres administracions o altres 
APEU sota qualsevol modalitat acceptada en dret i en 
els àmbits que li són propis.

Capítol II. Constitució de l’APEU 

Article 5. Capacitat per a la constitució 

1. Poden constituir una APEU i ésser-ne membres: 

a) Les persones físiques i les persones jurídiques pri-
vades, titulars d’activitats econòmiques, mercantils o 
d’activitats professionals obertes al públic.

b) Les persones físiques i les persones jurídiques, pri-
vades i públiques propietaris de locals susceptibles de 
poder allotjar una activitat econòmica, mercantil o ac-
tivitat professional obertes al públic.

2. En el cas que les persones físiques mencionades a 
les lletres a) i b) de l’apartat anterior siguin menors 
emancipats o actuïn amb l’assistència de representa-
ció legal, els hi és d’aplicació l’article 323-1 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril del Llibre III del Codi Civil de 
Catalunya.

Article 6. Drets i deures dels membres de 
l’APEU

1. Els associats de l’APEU tenen els següents drets: 

a) Dret de participació, que en tot cas a d’incloure el 
dret d’assistència a les assemblees generals, exercir el 
dret de vot, elegir els membres del seu òrgan de govern 
i impugnació dels acords de l’assemblea general.

b) Dret a ser informats sobre la marxa de l’APEU

c) Dret a rebre els serveis, que com a membre de 
l’APEU, hi tenen dret.

Aquests drets han de ser concretats i desenvolupats en 
els propis estatuts de l’associació.

2. Els associats de l’APEU tenen les següents obliga-
cions: 

a) Comprometre’s en les finalitats de l’APEU i partici-
par en el seu assoliment

b) Respectar i complir els acords adoptats, vàlida-
ment, per els seus òrgans de govern

c) Realitzar les aportacions inicials, així com les quo-
tes anuals que s’acordin en els pressupostos.

d) Complir les altres obligacions que estableixin els 
estatuts.

Article 7. Requisits de constitució 

1. La sol·licitud de constitució d’un APEU s’ha de for-
mular mitjançant un escrit dirigit a l’alcalde de l’ajun-
tament.

2. A aquesta sol·licitud se li ha d’adjuntar la documen-
tació següent: 

a) Escrit que certifiqui l’existència d’un comitè promo-
tor, que és format per les persones físiques o jurídiques 
afectades per l’àmbit d’actuació de l’APEU, detallant 
el seu nom o raó social i domicili.

b) L’acreditació d’un mínim del cinquanta per cent de 
signatures dels titulars d’activitats econòmiques mer-
cantils i activitats professionals obertes al públic i els 
titulars de locals susceptibles de poder allotjar una ac-
tivitat d’aquesta naturalesa, incloses en l’àmbit territo-
rial d’actuació de l’APEU.

c) Memòria justificativa de les línies bàsiques d’un Pla 
global inicial d’actuació, en especial el seu àmbit ge-
ogràfic.

d) Denominació de l’APEU, identificació de la seva 
seu social a l’àrea.

e) L’objecte d’actuació de l’APEU especificat en el seu 
projecte d’estatuts.

f) Estructura organitzativa de l’APEU.

e) Conveni de col·laboració amb l’ajuntament corres-
ponent.

Article 8. Acord de constitució 

L’acord de constitució d’una APEU s’ha de formalitzar 
per escrit i s’ha de fer constar com a mínim: 

a) Lloc i data en què s’estén l’acta fundacional

b) Certificat emès per l’ajuntament aprovant la consti-
tució de l’APEU
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c) Denominació de l’APEU

d) Identificació dels membres que constitueixen 
l’APEU.

En el cas de persones físiques han d’acreditar nom, 
cognoms i el document nacional d’identitat.

En el cas de persones jurídiques han d’acreditar la raó 
social i el número d’identificació fiscal.

Aquestes dades s’han d’acreditar documentalment.

e) El domicili de l’APEU, als efectes de notificació. El 
domicili de l’APEU ha d’estar dins l’àmbit territorial 
on pretenguin actuar.

f) La voluntat de constituir l’APEU.

En el cas de les persones físiques aquesta voluntat 
s’acredita mitjançant la signatura de l’acta.

En el cas de les persones jurídiques aquesta voluntat 
s’acredita mitjançant la inclusió d’una còpia de l’acord 
de formar part de l’APEU, adoptat vàlidament pel seu 
òrgan competent. Aquest acord ha de contenir també 
la designació de la persona física que la representa, 
que ha d’ésser qui signa l’acta.

g) Estatuts de l’associació.

h) La designació de les persones que han d’integrar 
l’òrgan de govern inicial.

i) Patrimoni fundacional

Article 9. Procediment de constitució

1. L’ajuntament competent, per raó del territori on ha 
d’actuar l’APEU, ha d’aprovar, en un termini no supe-
rior a dos mesos des de la recepció de la documentació 
on s’acrediti el compliment dels requisits previstos en 
els articles anteriors, el següent: 

a) Que d’acord amb els Registres corresponents de 
l’Administració local es compleix amb el requisit del 
cinquanta per cent de signatures i a tal efecte emetre el 
corresponent certificat positiu.

b) L’adequació del projecte d’estatuts i del projecte del 
Pla global d’actuació, a les finalitats previstes en la 
present llei.

2. Són causes de inadmissió a tràmit si concorren les 
circumstàncies següents: 

a) Que la documentació presentada sigui incompleta i 
no s’hagi subsanat en el termini previst.

b) Que hi hagi a la mateixa zona un APEU de finalitats 
similars a les de la sol·licitud.

La inadmissió a tràmit de la sol·licitud s’ha de fer mit-
jançant resolució motivada de l’ajuntament.

3. L’Ajuntament, una vegada aprovat l’objecte d’actua-
ció, comunica la resolució al comitè promotor, per tal 
que es pugui iniciar formalment la seva constitució.

En cas de silenci administratiu s’entén que aquest és 
positiu.

Article 10. Estatuts 

1. Els estatuts de l’APEU, que han d’estar datats i han 
de dur la signatura de tots els membres del Comitè 
Promotor han d’incloure, almenys, les dades següents: 

a) La denominació de l’APEU. En tot cas, en la se-
va denominació haurà de constar al final la paraula 
«APEU».

No són admissibles les denominacions que consistei-
xin exclusivament en l’expressió d’un territori, o aque-
lles que puguin induir a error.

La denominació de l’APEU no pot coincidir amb la 
d’una altra APEU preexistent ni assemblar-s’hi tant 
que indueixi a confusió sobre la identitat de l’APEU.

b) El domicili social a efectes de notificacions.

c) La durada, si no es constitueix per temps indefinit, i 
la data d’inici de les activitats, si no coincideix amb la 
d’atorgament de l’acta fundacional s’haurà de fer cons-
tar el termini de vigència.

d) L’àmbit territorial en què ha de desenvolupar princi-
palment les seves activitats.

e) L’objecte o les finalitats que es proposa dur a terme.

f) Els drets i les obligacions dels membres, i en tot cas 
els establerts en l’article 6 de la present llei.

g) Causes de pèrdua de la condició de membre de 
l’APEU, així com el procediment d’admissió i de baixa.

h) Si col·laboren persones en règim de voluntarietat, 
els mecanismes de participació d’aquestes.

i) Les regles sobre l’organització i funcionament de 
l’òrgan de govern, en especial la composició, les con-
dicions de nomenament, de destitució i renovació dels 
seus membres i la durada dels càrrecs, que no pot ex-
cedir de cinc anys, sens perjudici de llur possible ree-
lecció si no ho exclouen els estatuts.

j) Les regles sobre la convocatòria i la constitució de 
l’assemblea general ordinària i l’extraordinària i la for-
ma de designar les persones que ocupin els òrgans de 
govern.

k) El règim de deliberació i adopció d’acords dels òrgans 
col·legiats i el procediment d’aprovació de les actes.

l) El procediment de modificació dels estatuts.

m) El règim econòmic, segons les finalitats previstes 
en aquesta llei.

n) Les causes de dissolució i la previsió de la destina-
ció dels béns sobrants en cas de dissolució de l’APEU.

2. Els estatuts hauran de ser aprovats per la majoria 
dels membres que configurin l’assemblea general i ins-
criure’ls als registres administratius corresponents.
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Capítol III. Organització i funcionament

Article 11. Òrgans de l’APEU 

Sens perjudici de les especialitats que es contemplen 
en la present llei, pel que fa a l’organització i funciona-
ment de l’APEU, s’està a allò que disposa la normativa 
d’associacions, i en tot cas, ha d’estar constituïda per: 

a) Una Assemblea General

b) Un Consell de Direcció

c) Una Gerència

Article 12. L’Assemblea General

1. L’Assemblea General és el màxim òrgan de direcció i 
control de l’APEU. En formen part tots els titulars d’ac-
tivitats econòmiques de la zona que comprèn l’APEU.

2. L’Assemblea General té les següents funcions: 

a) L’elecció del Consell de Direcció 

b) Vetllar pel compliment de l’objecte i les funcions 
de l’APEU.

c) Exercir la direcció superior i el control de l’APEU.

d) Aprovar inicialment la proposta del Pla d’actuació 
i/o contracte programa.

e) Aprovar el pressupost, i també, si s’escau, el balanç, 
la memòria anual, la liquidació i els comptes dels exer-
cicis econòmics.

f) Aprovar el programa anual d’actuació, d’inversions 
i de finançament.

g) Proposar les directrius per a l’establiment individu-
alitzat de les tarifes de referència que s’han d’aplicar 
per a les diferents activitats a desenvolupar.

h) Nomenar al Gerent de l’APEU

i) Nomenar el secretari del Consell de Direcció.

3. L’assemblea General pot delegar funcions en el 
Consell de Direcció.

Article 13. El Consell de direcció

1. El Consell de Direcció, és l’òrgan de decisió execu-
tiva i de seguiment de l’activitat de l’APEU.

2. El Consell de Direcció, és integrada pels membres 
següents: 

a) El president o presidenta, que és el màxim respon-
sable de l’APEU

b) El vicepresident o vicepresidenta, que substitueix 
el president o presidenta en cas de vacant, absència o 
malaltia.

c) Un nombre de vocals no inferior a quatre ni superior 
a vuit, nomenats per l’Assemblea General, en repre-
sentació de les activitats que hi formant part de l’àrea 
a desenvolupar.

d) Un nombre de vocals, no inferior a quatre ni supe-
rior a vuit designats per d’administracions i els ens lo-
cals de Catalunya.

3. El gerent de l’APEU assisteix a les sessions del Con-
sell de direcció amb veu i sense vot.

4. Les funcions del Consell de Direcció són: 

a) Supervisar la marxa general de l’APEU, acordar les 
actuacions que corresponguin i prestar suport al Ge-
rent i al Secretari.

b) Coordinar l’activitat de gestió de l’APEU i super-
visar-ne el desenvolupament del programa d’actuació, 
d’inversions i de finançament.

c) Deliberar sobre les qüestions de l’entitat i de les se-
ves actuacions i adoptar els acords pertinents.

d) Aprovar la plantilla de personal i el seu règim retri-
butiu, dins els límits establerts legalment.

e) Ratificar els contractes i els convenis d’una quantia 
superior a 3.000 euros.

f) Preparar els acords del Consell de Direcció, si escau.

g) Retre comptes a l’Assemblea General.

h) Complir les altres funcions que l’Assemblea Gene-
ral li delegui.

5. El Consell de Direcció pot delegar funcions en el 
Gerent, llevat aquelles que li hagin estat delegades per 
l’Assemblea General.

Article 14. La gerència 

1. El gerent de l’APEU és nomenat per l’Assemblea 
General i és l’òrgan encarregat d’executar els acords 
de l’Assemblea i del Consell de Direcció.

2. Les funcions del gerent de l’APEU són: 

a) Formular propostes de planificació i de direcció de 
les activitats de l’APEU.

b) Executar els acords de l’Assemblea i del Consell de 
Direcció.

c) Dirigir, coordinar, gestionar i controlar les activi-
tats necessàries per al compliment de les finalitats 
de l’APEU, i inspeccionar tots els treballs i les instal-
lacions on es desenvolupen.

d) Exercir el comandament del personal.

e) Fer contractes de quantia inferior als límits assignats 
pel consell de Direcció per a la contractació directa.

f) Tenir cura de la comercialització dels béns, els pro-
ductes i els serveis desenvolupats.

g) Aplicar les directrius sobre l’estratègia i els plans 
d’actuació fixades pel Consell de Direcció.

h) Gestionar, controlar i inspeccionar les finances i la 
comptabilitat.
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i) Representar jurídicament l’empresa, tant en judici 
com en l’activitat extrajudicial.

j) Les altres que el Consell de Direcció i l’Assemblea 
General li deleguin.

Article 15. Recursos i Patrimoni de l’APEU

1. Poden constituir recursos de l’APEU: 

a) Les aportacions inicials dels seus membres, així 
com les quotes anuals que s’acordin en el pressupost. 
L’abonament d’aquestes aportacions és obligatòria.

b) Les aportacions voluntàries que puguin fer perso-
nes físiques o jurídiques, que no poden tenir caràcter 
finalista.

c) Les subvencions que s’obtinguin de les Administra-
cions públiques.

2. L’ajuntament competent, per raó del territori on ha 
d’actuar l’APEU, pot acordar la imposició de taxes i 
de contribucions especials per a la realització d’obres 
i activitats pròpies de l’APEU, amb subjecció al què 
disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hi-
sendes locals.

3. Les APEU poden tenir patrimoni propi i gestio-
nar-lo en els termes previstos en la normativa d’asso-
ciacions.

Article 16. Pressupost

1. Les APEU han d’ajustar la seva activitat al pressu-
post que l’assemblea general hagi aprovat.

2. El pressupost de l’APEU ha de reflectir la totalitat 
de l’estat de les despeses i dels ingressos previstos per 
fer-hi front.

3. Els estatuts dels APEUs han de fixar els criteris a 
partir dels quals es determinen les quotes anuals, que 
hauran de satisfer els i les associades.

4. Els i les associades poden impugnar davant l’ajun-
tament competent, per raó del territori on ha d’actu-
ar l’APEU, en el termini d’un mes, els pressupostos 
aprovats per l’assemblea general. L’administració local 
haurà de resoldre mitjançant resolució motivada.

Capítol IV. Registre de l’APEU

Article 17. Creació Registre 

Sens perjudici del que disposa la normativa de associ-
acions, es crea el Registre de les APEU, que depèn del 
Departament de la Generalitat competent en matèria 
de promoció econòmica i té efectes públics.

Article 18. Inscripció en el Registre de les 
APEU 

1. Per poder inscriure l’APEU en el Registre és neces-
sari comptar amb l’acte fundacional de l’associació, 
els seus estatuts i un projecte de Pla d’actuació global.

2. Les APEU que s’hagin constituït, hauran d’inscriu-
re’s en el Registre creat a tal efecte, així com els seus 
estatuts. La inscripció és garantia, front terceres per-
sones que es relacionen amb la mateixa, com pels pro-
pis membres.

3. La inscripció es fa en virtut de document públic o 
privat, i únicament pot ésser denegada si el document 
no s’ajusta a les disposicions d’aquesta Llei i a les dis-
posicions de la Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre 
III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques.

4. La inscripció requereix escriptura pública si: 

a) Algun dels integrants de l’APEU és persona jurí-
dica.

b) L’APEU obté recursos mitjançant subvencions o al-
tres fons de finançament.

5. L’estructura i el funcionament del Registre s’han de 
determinar per reglament.

Capítol V. Del Pla d’Actuació

Article 19. Concepte 

El Pla d’actuació és un document en el què es recull 
l’activitat a desenvolupar per l’APEU en un o més dels 
àmbits materials i territorials que es determinen en 
aquesta llei, així com la seva execució i disponibilitat 
pressupostària.

Article 20. Contingut del Pla

El Pla d’actuació de l’APEU, ha de contenir necessàri-
ament la següent documentació: 

a) Delimitació de la zona geogràfica a la que afecta 
dins dels límits territorials en què es concreta la seva 
activitat.

b) Identificació dels àmbits d’actuació previstos d’entre 
els contemplats a la present llei.

c) Memòria on es justifiquin els beneficis del Pla i els 
aspectes a millorar en relació al nivell dels serveis 
existents. En aquest sentit, s’hauran de definir acura-
dament els serveis existents, així com les millores que 
es pretenen obtenir amb l’execució del Pla tant per les 
persones com en relació a les activitats econòmiques.

d) Sectors empresarials que queden afectats.

e) Pressupost estimat.

f) La seva durada estimada per assolir els objectius, 
que no pot ser superior a cinc anys, sense tornar a ser 
ratificat.

g) Llistat dels titulars d’activitats econòmiques mer-
cantils i dels titulars d’activitats professional obertes 
al públic afectes.
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Article 21. Aprovació definitiva del Pla 

1. L’Assemblea de l’APEU, a proposta de la seu òrgan 
de direcció aprova el projecte del Pla i a tal efecte es 
requereix almenys el vot favorable de les 3/5 parts dels 
seus membres. En el cas de plans d’actuacions d’àmbit 
territorial inferior al de la zona geogràfica d’actuació 
de les APEU es requereix el vot favorable de les 3/5 
parts del membres titulars d’activitats econòmiques 
mercantils, d’activitats professionals obertes al públic 
en l’esmentat àmbit territorial o propietaris de locals 
susceptibles de poder allotjar una activitat d’aquesta 
naturalesa.

2. Un cop aprovat el projecte del Pla, aquest s’ha de 
sotmetre a l’Administració local competent, la qual 
pot acordar: 

a) L’aprovació del Pla, sense cap modificació. Si l’exe-
cució comportés l’ocupació temporal o figures anà-
logues sobre el domini públic, l’aprovació del Pla 
implicaria l’autorització automàtica per part de l’Ad-
ministració local.

b) La no aprovació del Pla, que comporta el seu retorn 
al comitè promotor per tal que l’adeqüi.

Article 22. Període d’elaboració del Pla

El projecte del Pla s’ha d’aprovar per l’APEU dins del 
primer trimestre de cada any i l’aprovació definitiva, 
per part de l’Administració local competent s’ha de 
produir en el segon semestre de cada any als efectes de 
la seva incorporació en els pressupostos de l’Adminis-
tració local i per la determinació del seu finançament.

Capítol VI. Dissolució i liquidació de l’APEU

Article 23. Dissolució

1. Les APEU es poden extingir pels següents motius: 

a) Per l’expiració del període previst en l’acord de 
constitució o en les seves pròrrogues.

b) Per acord de l’assemblea general.

c) Per la no presentació, en el marc del Pla d’actuació 
global, els plans concrets d’actuació.

d) Per la no execució dels plans concrets d’actuació, 
dins del termini de dos anys consecutius, a comptar 
del moment de l’exercici pressupostari, en el qual s’ha 
de produir l’execució.

2. Produïda l’extinció, l’APEU ha d’entrar en perí-
ode de liquidació, que s’ha de portar a terme segons 
els procediments que estableix la legislació vigent en 
aquesta matèria.

Disposició final primera. Autorització de 
disposicions

Es faculta al Govern per a que dicti les disposicions 
necessàries per a desplegar i aplicar aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

2. El preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero 
Llano, diputada; Montserrat Capdevila Tatché, porta-
veu adjunta, del GP SOC

Proposició de llei de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions
Tram. 202-00046/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 29234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

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 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposició de llei de 
modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regu-
lació de l’impost sobre successions i donacions, acom-
panyada de la documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antece-
dents necessaris per a poder-se pronunciar

– L’exposició de motius 

– El text articulat

Memòria justificativa de la iniciativa

Competència. Vinculació de l’acció legislativa

En el marc legal vigent, les facultats normatives que la 
Generalitat de Catalunya té reconegudes són: 

Estatut d’Autonomia de Catalunya

– Disposició addicional setena

Relació de tributs cedits

Se cedeix a la Comunitat Autònoma de Catalunya el 
rendiment dels següents tributs: 

[...]
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c) L’impost sobre successions i donacions.

– Article 203

Competències financeres

1. La Generalitat té capacitat per a determinar el vo-
lum i la composició dels seus ingressos en l’àmbit de 
les seves competències financeres, i també per a fixar 
l’afectació dels seus recursos a les finalitats de despesa 
que decideixi lliurement.

2. La Generalitat participa en el rendiment dels tributs 
estatals cedits a Catalunya. A aquest efecte, aquests 
tributs tenen la consideració següent: 

[...]

b) Tributs cedits parcialment, que són aquells respecte 
als quals corresponen a la Generalitat una part dels 
rendiments i, si s’escau, la capacitat normativa.

I, d’altra, en el vigent sistema de finançament i, més 
concretament, en la Llei 22/2009, de 18 de desembre, 
per la qual es regula el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb 
estatut d’autonomia.

Necessitat de la iniciativa

L’impost sobre successions i donacions és un tribut 
estatal directe de caràcter personal que grava l’incre-
ment de patrimoni de les persones físiques derivat de 
la recepció d’una herència, de l’acceptació d’una dona-
ció, de la percepció d’una herència, o de la percepció 
d’una quantitat provinent d’una assegurança de vida.

El sistema tributari vigent imposa que tothom con-
tribueixi al sosteniment de les despeses públiques en 
funció de la seva capacitat econòmica.

L’impost sobre successions i donacions, juntament 
amb l’impost sobre la renda de les persones físiques 
constitueix un element important per a garantir la pro-
gressivitat d’aquest sistema, alhora que contribueix a 
la redistribució de la riquesa. Això no obstant, l’apro-
vació de determinades reduccions i sobretot, reduir al 
màxim les quotes tributàries resultants, fins la pràcti-
ca supressió de l’impost suposa un trencament amb el 
principi d’igualtat i de progressivitat.

La modificació que introdueix la Llei 3/2011, del 8 de 
juny, va establir una nova reducció, que comportà l’ex-
clusió de tributació pels contribuents amb rendes molt 
altes i la conseqüent baixada d’ingressos de l’adminis-
tració pública, ingressos que en un moment de crisi com 
l’actual, podrien ajudar a pal·liar algunes de les retalla-
des que s’estan produint en el nostre estat de benestar.

Incidència social

La reforma de l’impost de 2011, introduïda per la Llei 
3/2011 de modificació de l’impost de successions i 
donacions, de 8 de juny del 2011, preveu en la seva 
memòria econòmica una recaptació de 156,2 milions 

d’euros per l’impost de successions, pràcticament 400 
milions d’euros menys que la recaptació líquida de 
2010. Aquesta reducció dels ingressos respon princi-
palment a: 

– L’aplicació total de les reduccions establertes per 
l’anterior llei de l’impost.

– La introducció d’una nova bonificació del 99% de la 
quota tributària per aquells declarants que siguin fills, 
cònjuges i ascendents (grups I i II de l’impost), i que 
significa la pràctica eliminació de la tributació per a 
aquest grup de declarants.

Amb aquesta proposta el Grup Parlamentari Socialista 
pretén reequilibrar les aportacions i els esforços dels 
diferents sectors socials per fer front a la crisi i, a la 
vegada, posar en evidència que hi ha alternatives a les 
retallades.

Aquesta, és una proposta que reforça la tributació di-
recta i progressiva, que és més justa, com alternativa 
a incrementar els impostos indirectes que paguen per 
igual tots els ciutadans i ciutadanes amb independèn-
cia del seu nivell d’ingressos.

Amb l’augment de recaptació que suposaria aquesta 
modificació legislativa, es podria fer front al finança-
ment d’una part: 

1. De programes on es vinculen les polítiques actives 
d’ocupació de la Generalitat.

2. De la despesa en protecció social.

3. De la despesa en habitatge i altres actuacions urbanes.

4. Contribuir a la sostenibilitat del Programa de Be-
ques i ajuts a l’estudi per tal de garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés al dret a l’educació, i avançar 
cap a la gratuïtat de l’educació obligatòria.

5. Contribuir a la despesa en salut.

Exposició de motius

L’impost sobre successions i donacions és un tribut 
estatal directe de caràcter personal que grava l’incre-
ment de patrimoni de les persones físiques derivat de 
la recepció d’una herència, de l’acceptació d’una dona-
ció, de la percepció d’una herència, o de la percepció 
d’una quantitat provinent d’una assegurança de vida.

El Govern d’Entesa va fer una reforma de l’impost que 
perseguia la igualtat d’oportunitats i la progressivitat 
del mateix, ja que entenia que la concepció que havia 
de donar-se a aquest impost era el d’una finalitat social 
i redistributiva. Les persones que s’enfronten a l’aven-
tura de la vida ho han de fer amb igualtat de condici-
ons, sense una posició social o familiar que derivi en 
una situació privilegiada respecte la resta de la societat.

I aquesta situació de privilegi s’està veient incremen-
tada amb l’actual crisi, ja que cada cop la nostra soci-
etat s’està bipolaritzant més en dos estaments socials: 
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riscs i pobres, desapareixent cada cop més, l’anomena-
da classe mitja.

Avui estem perdent 400M euros de recaptació per per-
donar-li a un 6% dels catalans, que representen les fa-
mílies més riques del nostre país. I en canvi, en con-
traposició amb això, el 26’7% dels catalans es troba en 
risc de pobresa.

És per això, que es presenta aquesta proposició de llei 
amb l’objectiu de modificar la regulació de l’Impost de 
Successions i Donacions per tal de fer un impost amb 
una fiscalitat més justa.

Aquesta proposició de llei consta de 5 articles i dues 
disposicions finals.

Les modificacions que pretén introduir aquesta propo-
sició van en la línia d’eliminar la reducció per parentiu 
addicional introduïda en la Llei 19/2010, eliminar la 
bonificació del 99% establerta per la Llei 3/2011. En 
relació a l’habitatge habitual és objecte d’eliminació el 
requisit de mantenir l’habitatge en el patrimoni durant 
5 anys des de la defunció del causant. També respecte 
el concepte habitatge habitual, actualment s’entén que 
comprèn dues places de garatge i un traster al mateix 
edifici. Aquesta regulació perjudica als propietaris de 
finques antigues que no disposen d’aparcament en el 
mateix immoble, per això es proposa modificar la re-
dacció perquè la plaça de garatge pugui ser en la ma-
teixa població que l’habitatge habitual.

Finalment, s’inclou una disposició transitòria en rela-
ció a la reducció per sobreimposició decennal. La re-
gulació actual podria suposar que, malgrat la reforma 
que es proposa en aquesta proposició, aquelles herèn-
cies reportades durant el període de vigència de la re-
ducció introduïda per la Llei 3/2011, és a dir, el 99% 
segueixin veient-se beneficiades en el futur per aplica-
ció d’aquesta reducció. En relació a aquestes herènci-
es, la reducció hauria de ser únicament l’assenyalada 
en la lletra a) de l’apartat primer de l’article 29 de l’ac-
tual LISD i només en el cas que s’hagin vist afectades 
per un impost de successions real i no bonificat se’ls 
podria aplicar la reducció establerta per la lletra b) de 
l’apartat primer del mateix article 29.

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

Proposició de llei de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions

Article 1

Es modifica l’apartat primer de l’article 18 de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions, que queda redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 18. Requisits

1. A l’efecte de l’aplicació de la reducció que estableix 
aquesta secció, té la consideració d’habitatge habitu-
al l’habitatge que compleix els requisits i s’ajusta a 
la definició que estableix la normativa reguladora de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, sens 
perjudici que es puguin considerar com a habitatge ha-
bitual, conjuntament amb aquest habitatge, un traster i 
fins a dues places d’aparcament, malgrat que no hagin 
estat adquirits simultàniament en unitat d’acte, si estan 
situats en la mateixa població que l’habitatge habitu-
al i si en la data de la mort del causant es trobaven a 
la seva disposició, sense haver estat cedits a terceres 
persones.

[...]»

Article 2

Supressió de l’article 19 de la Llei 19/2010, del 7 de 
juny, de regulació de l’impost sobre successions i do-
nacions.

Article 3

Supressió de l’article 30 de la Llei 19/2010, del 7 de 
juny, de regulació de l’impost sobre successions i do-
nacions.

Article 4. Supressió de l’article 58 bis de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions.

Article 5

S’addiciona una nova disposició transitòria, que queda 
redactada de la manera següent: 

«Disposició transitòria tercera

No serà d’aplicació les reduccions a què es refereix la 
lletra b de l’apartat primer de l’article 29, en el cas que 
els subjectes passius de la liquidació de l’Impost so-
bre successions i donacions meritat per la transmissió 
precedent, s’haguessin acollit a la bonificació del 99% 
establerta a l’article 58 bis de la Llei 19/2010 de 7 de 
juny de regulació de l’Impost sobre successions i do-
nacions.»

Disposicions finals 

Primera

S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les 
disposicions necessàries per al desenvolupament i el 
compliment d’aquesta Llei.

Segona

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Fascicle segon
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2. El preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

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

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre un nou model 
d’atenció pediàtrica integral al Prat de Llo-
bregat
Tram. 250-00486/10

Correcció d’errades de publicació, relativa a les 
esmenes presentades (BOPC 122, p. 52)

En el BOPC 122.

Títol o epígraf: Proposta de resolució sobre un nou mo-
del d’atenció pediàtrica integral al Prat de Llobregat

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 28121)

On diu:

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

«El Parlament de Catalunya insta el Departament de 
Salut que l’ICS (que presta els serveis de pediatria dels 
centres de salut del Prat de Llobregat) i l’Ordre Sant 
Joan de Déu estudiïn i presentin al consistori per al 
seu debat un nou model d’atenció pediàtrica integral 
per al municipi del Prat de Llobregat, que reforci els 
elements preventius i de promoció de la salut, l’ac-
cessibilitat de l’atenció de les urgències pediàtriques 
i la cobertura horària d’atenció pediàtrica ordinària, 
d’acord amb les necessitats del Prat.»

Ha de dir:

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

«El Parlament de Catalunya insta el Departament de 
Salut que l’ICS (que presta els serveis de pediatria dels 
centres de salut del Prat de Llobregat) i l’Ordre Sant 

Joan de Déu estudiïn i presentin al consistori per al 
seu debat un nou model d’atenció pediàtrica integral 
per al municipi del Prat de Llobregat, que reforci els 
elements preventius i de promoció de la salut, l’acces-
sibilitat de l’atenció de les urgències pediàtriques i la 
cobertura d’atenció pediàtrica ordinària, d’acord amb 
les necessitats del Prat.»

Proposta de resolució sobre la promoció de 
la marca turística Costa Daurada
Tram. 250-00502/10

Esmenes presentades
Reg. 27169; 28120 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 25.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 27169)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

«[...] Costa Daurada amb col·laboració amb els agents 
públics i privats que estan fent aquesta tasca de pro-
moció de la Costa Daurada».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28120)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir la inversió en la promoció naci-
onal i internacional de les marques turístiques terri-
torials d’acord amb el pla de màrqueting turístic de 
Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
denominació Costa Daurada en el projecte 
d’oci BCN World
Tram. 250-00507/10

Esmenes presentades
Reg. 27171 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 25.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 27171)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

Dels punts 2, 3 4 i 5: 

«2. Vetllar perquè aquest projecte sigui compatible 
amb el model de turisme familiar que s’ha impulsat i 
defensat des de les diferents institucions i sectors eco-
nòmics de la Costa Daurada.

3. Vetllar perquè el projecte compti amb les millors tec-
nologies pròpies d’una ciutat intel·ligent tal com es va 
anunciar en el moment inicial.

4. Que el projecte es nodreixi de l’energia que es pugui 
produir a l’indret tal com la geotèrmica, la solar o la 
biomassa, és a dir, que es prescindeixi de l’ús de com-
bustibles fòssils.

5. Que en matèria d’aigua i residus s’adoptin totes les 
mesures de reciclatge i minimització».

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

Esmenes presentades
Reg. 28143 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 25.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28143)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Al punt 3

«3. La creació de les rutes culturals de la xarxa de 
calls. Unes rutes culturals, que s’hauran de basar, fi-
dels a la historia, en les recerques precedents, entre 
elles l’estudi realitzat pel govern de la Generalitat «Ca-
talunya Jueva, Viatge per terres d’Edom» 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»

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

Del punt 5

«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 fer memòria històrica de la persecució 
que els jueus varen patir a Catalunya i de les nefastes 
conseqüències que la persecució de minories varen te-
nir a Catalunya i al món.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Addició d’un nou punt

«6. Fomentar que el coneixement i el reconeixement de 
la presència jueva a Catalunya afavoreixi l’obertura i 
l’establiment de llaços culturals, socials i també em-
presarials entre d’altres.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels horaris d’obertura dels centres d’aten-
ció primària del Vallès Occidental a l’estiu
Tram. 250-00544/10

Esmenes presentades
Reg. 30991; 31073 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 24.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30991)

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

Del punt 1

«1. Garantir en el període estival l’assistència sanità-
ria de la població del Vallès Occidental amb els recur-
sos més adequats, reforçant els punts d’atenció conti-
nuada i els serveis d’atenció domiciliària que donen 
resposta a la població més fràgil.»

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

Del punt 2

«2. Garantir uns horaris d’obertura durant el mes 
d’agost dels centres de la ciutat de Sabadell, consensu-
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ats amb l’Ajuntament i que assegurin el manteniment 
de l’horari habitual al menys d’un centre en cada dis-
tricte de la ciutat.»

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 31073)

1 Esmena núm. 1
De modificació 
Grup Mixt (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Garantir que el mes d’agost els Centres d’Atenció 
Primària del Vallès Occidental romandran oberts fins 
les 21 hores, com venia sent habitual en anys anteriors.

Garantir que en els Centres d’Atenció Primària que 
s’ha pres la decisió de reduir els horaris d’atenció es 
mantingui els mateixos horaris que en anys anteriors en 
el període d’estiu.

Garantir que en els Centres d’Atenció Primària que 
s’ha pres la decisió de reduir els horaris d’atenció es 
mantinguin els mateixos horaris que la resta de l’any, 
cobrint, si cal, les vacances del personal amb noves 
contractacions.»

Proposta de resolució sobre el retorn de 
l’activitat quirúrgica als hospitals públics de 
regió sanitària de Girona
Tram. 250-00550/10

Esmenes presentades
Reg. 30992; 31028 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 24.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30992)

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

Del punt 1

«1. Prioritzar durant els anys 2013 i 2014, l’activitat 
quirúrgica respecte a l’activitat mèdica, en els Hospi-
tals Públics de la regió Sanitària de Girona, tal com 
preveu el Pla de Salut de Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 31028)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Del punt 1

«1. Retornar, en el mínim temps possible conforme les 
disponibilitats pressupostàries ho permetin, a l’acti-
vitat quirúrgica de l’any 2010 durant els anys 2013 i 
2014, habilitant les partides pressupostàries necessà-
ries, en els Hospitals Públics de la regió Sanitària de 
Girona: Hospital de Figueres, Hospital Sant Jaume 
d’Olot, Hospital de Sta. Caterina de Salt, Hospital Co-
marcal de La Selva, i mantenir l’activitat del 2012 als 
Hospitals Josep Trueta de Girona, Hospital de Camp-
devànol, Hospital de Palamós i Hospital Sant Jaume 
de Calella.»

Proposta de resolució sobre la modificació 
de les funcions del Consell Assessor per a 
la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sa-
nitari
Tram. 250-00555/10

Esmenes presentades
Reg. 30993 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 24.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30993)

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

Del punt 1

«1. Modificar l’article 2 del Decret 147/2011, de 18 de 
gener, de creació del Consell Assessor per a la Sosteni-
bilitat i el Progrés del Sistema Sanitari, relatiu a les fun-
cions del Consell, per tal que entre aquestes funcions hi 
figurin també les següents: 

a) Emetre dictàmens amb caràcter preceptiu, no vincu-
lant i previ a la tramitació corresponent a avantprojec-
tes de llei, projectes de decret legislatius, projectes de 
decret, reglaments del Govern, plans i els programes 
que el Govern relacionats amb el sistema sanitari, de 
competència de la Generalitat.

b) Elaborar propostes, informes o estudis a sol·licitud 
del Govern o els consellers o conselleres o per iniciati-
va pròpia sobre matèries de l’àmbit de les competències 
pròpies del Consell Assessor.



29 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 127

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 45

c) Avaluar la implementació de la normativa de salut a 
Catalunya així com dels plans i programes del Govern 
que despleguin aquesta normativa.»

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

Del punt 2

«2. Donar accessibilitat a aquells informes o estudis 
elaborats pel Consell Assessor per a la Sostenibilitat 
i el Progrés del Sistema Sanitari, que conjuntament el 
Consell i el Govern considerin necessària la seva di-
fusió, a través dels mitjans que es considerin adients.»

Proposta de resolució sobre el lliurament als 
grups parlamentaris dels treballs del Consell 
Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés 
del Sistema Sanitari
Tram. 250-00561/10

Esmenes presentades
Reg. 30500; 30990 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 24.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30500)

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

De tot el text. Nova redacció: 

«Que els informes, acords i propostes realitzats pel 
Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del 
Sistema Sanitari siguin publicats en el web del Depar-
tament de Salut».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30990)

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

Del punt 1

«1. Donar accessibilitat a aquells informes o estudis 
elaborats pel Consell Assessor per a la Sostenibilitat 
i el Progrés del Sistema Sanitari, que conjuntament el 
Consell i el Govern considerin necessària la seva di-
fusió, a través dels mitjans que es considerin adients.»

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

Del punt 2

«2. Fer arribar als Grups Parlamentaris, de manera pe-
riòdica en el moment en el que el govern en tingui co-
neixement, els informes, acords i propostes que realitzi 
el Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés 
del Sistema Sanitari en la seva tasca d’assessorament i 
anàlisi de les polítiques de salut.»

Proposta de resolució sobre el programa 
Pacient Expert Catalunya
Tram. 250-00562/10

Esmenes presentades
Reg. 30501; 30989; 31029 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 24.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30501)

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

Del punt 2. Nova redacció: 

«Presentar l’avaluació 2006-2012 del Programa Paci-
ent Expert Catalunya i les propostes d’ampliació i can-
vis 2013-2020».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30989)

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

Del punt 1

«1. Ampliar el nombre de grups que participen en el 
Programa Pacient Expert Catalunya al llarg d’aquesta 
legislatura, abastant diferents proveïdors dels serveis 
de salut, i incloent noves patologies cròniques.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 31029)

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

«1. Realitzar un estudi sobre l’impacte del Programa 
Pacient Expert Catalunya pel que fa a resultats clí-
nics i econòmics. Un cop valorats, i segons disponibi-
litats pressupostàries, ampliar de forma progressiva el 
nombre de grups que hi participen fins a cobrir tots els 
EAPs i els hospitals de la xarxa pública.»

Proposta de resolució sobre l’impuls de plans 
d’acció i campanyes de donació de sang
Tram. 250-00563/10

Esmenes presentades
Reg. 30499 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 24.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30499)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’un punt 3

«3. Presentar al Parlament de Catalunya les memòries 
de consum de sang i derivats 2003-2012 per centres i 
per tipologies d’indicacions i les previsions de deman-
da fins el 2013».

Proposta de resolució sobre l’Associació de 
Laringectomitzats de Lleida
Tram. 250-00564/10

Esmenes presentades
Reg. 30988; 31030 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 24.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30988)

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

Del punt 1

«1. Col·laborar amb l’Associació de laringectomitzats i 
mutilats de la veu de la província de Lleida per tal de 
treballar coordinadament amb el servei de rehabilita-

ció, otorinolaringologia i programa de deshabituació 
del tabac.»

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

Del punt 3

«3. Garantir que es continuen realitzant les campanyes 
preventives relatives al càncer de laringe.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 31030)

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

«1. Garantir que l’espai que se cedeixi a l’Associació 
de laringectomitzats i mutilats de la veu de la província 
de Lleida sigui adequada per a què puguin dur a terme 
les seves tasques, i es tingui en compte la proximitat als 
usuaris.»

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

«2. Establir protocols de col·laboració entre el Servei 
Regional de Rehabilitació de l’empresa pública Ges-
tió de Serveis Sanitaris de Lleida i l’Associació de la-
ringectomitzats i mutilats de la veu de la província de 
Lleida per garantir que el servei que reben els pacients 
és l’adient a les seves necessitats. Acompanyant la col-
laboració de la partida pressupostària necessària.»

Proposta de resolució sobre el centre 
d’atenció primària de Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 250-00565/10

Esmenes presentades
Reg. 30987; 31031 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 24.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30987)

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

Del punt 1

«1. Mantenir una dotació de serveis assistencials 
d’atenció primària adient, d’acord amb els criteris de-
mogràfics i de planificació sanitària, al municipi de 
Lloret de Mar.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Garantir l’atenció sanitària continuada al municipi 
de Lloret de Mar (La Selva), sobretot pel que fa a les 
urgències nocturnes, amb els recursos més adequats i 
la capacitat de resolució adient, amb els reforços esta-
cionals necessaris durant la temporada turística.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 31031)

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

1. Garantir que la reordenació que es faci als serveis 
sanitaris d’afectació a la població de Lloret de Mar es 
faci sota els principis de qualitat i eficiència sanitària, 
cobrint tota la població, no saturant cap servei i evi-
tant la infrautilització o el tancament definitiu de cap 
instal·lació.

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

2. Garantir l’atenció sanitària continuada a la població 
de Lloret de Mar (La Selva), sobretot pel que fa a les 
urgències nocturnes, les vint-i-quatre hores, tres-cents 
seixanta cinc dies l’any, habilitant a tal efecte un dels 
centres d’atenció primària del municipi.

Proposta de resolució sobre la integració de 
la gestió de l’empresa Gestió i Prestació de 
Serveis de Salut amb la de l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 250-00570/10

Esmenes presentades
Reg. 30986 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 24.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30986)

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

Del punt 2

«2. Assegurar les vies de representació i comunicació 
amb els treballadors en el marc de l’empresa pública 
GIPSS.»

Proposta de resolució sobre la reobertura 
d’un servei nocturn d’urgències d’atenció 
primària a Osona
Tram. 250-00577/10

Esmenes presentades
Reg. 30498; 31032 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 24.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30498)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

Al text: 

«Presentar l’avaluació de l’atenció integral de les ur-
gències a la comarca d’Osona des de la reordenació 
de les mateixes i valorar l’obertura d’un punt del servei 
nocturn [...]»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 31032)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Reobrir, quan les disponibilitats pressupostàries ho 
permetin, un punt del servei nocturn d’urgències 
d’atenció primària a la comarca d’Osona als CAP de 
Manlleu o Torelló per tal de garantir la cobertura sa-
nitària necessària en aquells municipis més allunyats 
de l’Hospital General de Vic, tal i com reclama la sen-
tencia del TSJC.»

Proposta de resolució sobre la denegació 
dels permisos d’investigació Calaf C per a 
l’extracció de carbó i d’urani
Tram. 250-00578/10

Esmenes presentades
Reg. 31013 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 25.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 31013)

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

Del punt 2

«2. Donar compliment a l’acord del Parlament adop-
tat per unanimitat de redactar un Pla de revitalitza-
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ció econòmica de les comarques catalanes que tenen 
centrals nuclears per a anticipar-se al seu futur tan-
cament.»

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
del règim de transició que estableix la dis-
posició transitòria de l’Ordre de l’Estat 
EHA/2899/2011, de transparència i protec-
ció del client de serveis bancaris
Tram. 250-00580/10

Esmenes presentades
Reg. 30932 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 25.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30932)

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

Del punt 2

«2) Que el nou índex aplicable sigui d’Euríbor + com a 
màxim 1% per tal que [...]».

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00593/10

Esmenes presentades
Reg. 30985; 31033 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 24.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30985)

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

Del punt 1

«1. Elaborar un nou pla funcional del nou Hospital Jo-
sep Trueta adaptat a la realitat actual i dels propers 
anys, així com a l’entorn actual de transformació del 
sector de la salut marcat per l’adaptació a la cronici-
tat, les reordenacions territorials, la reordenació del 
terciarisme [...]»

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

Del punt 2

«2. Prioritzar la realització del nou Hospital Josep 
Trueta quan les disponibilitats pressupostàries ho fa-
cin possible.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 31033)

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

«1. Instar el Departament de Salut a establir com a pri-
oritat en la planificació de salut i en els pressupostos la 
construcció d’aquest centre.»

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

«a) La proposta d’ubicació definitiva del Nou Hospital 
Dr. Josep Trueta a la ciutat de Girona (Girona).»

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

b) Una proposta de calendari d’execució de les obres 
de construcció d’aquest nou equipament hospitalari ai-
xí com les característiques específiques del centre.

Proposta de resolució sobre l’aturada de 
l’expedient de regulació d’ocupació i de la 
reducció dels sous a la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals i l’avaluació de 
les propostes presentades per a ajustar-ne 
la despesa
Tram. 250-00597/10

Esmenes presentades
Reg. 30497; 31036 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCMA, 23.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30497)

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

Dels punts 1 i 2. Nova redacció: 

«1. Aturar l’ERO i reprendre les negociacions amb els 
comitès d’empresa, dialogant i escoltant les propostes fe-
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tes pels treballadors/res sense que l’expedient de regu-
lació sigui el marc a través del qual es produeixin les 
negociacions amb la part social. Recuperar la volun-
tat col·lectiva d’arribar al millor acord tant pel que fa a 
les condicions laborals dels treballadors i treballadores 
com pel que fa la qualitat del servei públic de la CCMA».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 31036)

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

«1. Reconduir la situació creada arran de la presenta-
ció de l’ERO a la CCMA, incrementant en la mesura 
del possible el pressupost, així com cercant, a partir de 
la introducció de mesures alternatives a la mesa de ne-
gociació, la minimització de la pèrdua de llocs de tre-
ball. Aquesta minimització hauria de ser a partir de la 
priorització de les jubilacions voluntàries amb condi-
cions suficients, les reduccions voluntàries de jornada, 
la desaparició de complements per funcions no exerci-
des, així com la reducció d’estructures directives i al-
tres mesures alternatives que permetin generar estalvi i 
conservar llocs de treball.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la prioritat de les persones amb un grau 
de discapacitat reconegut en la borsa de 
treball de personal docent
Tram. 250-00675/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 29378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenta la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament disposa d’una borsa 
de treball pels mestres/professors, dins de la qual hi ha 
una prioritat per la gent amb discapacitat. En el pre-
sent, aquesta prioritat la gaudeixen un total d’unes170 
persones aproximadament. Aquest col·lectiu es troba 
amb moltes dificultats a l’hora d’accedir al món labo-
ral, i gràcies a aquesta prioritat dins la borsa (Col·lectiu 
F, en la resolució de les adjudicacions d’estiu del curs 
12-13) moltes d’aquestes persones poden treballar. Són 

igual de valuoses que qualsevol altra persona però han 
tingut la desgràcia de patir una malaltia, d’haver nas-
cut amb un problema físic o tenir alguna discapacitat a 
causa d’un accident (laboral o d’altre tipus).

Aquest col·lectiu de professors amb grau de discapa-
citat es veu afectat durament per la política de retalla-
des del Govern de la Generalitat ja que aquesta bor-
sa desapareix tal i com es pot observar a la Resolució 
ENS/1051/2013 publicada al DOGC 6379 de 21 de 
maig del 2013 per la qual es dicten les instruccions so-
bre les adjudicacions de destinacions provisionals amb 
efectes d’1 de setembre de 2013 pel personal funciona-
ri de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents 
i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de 
les plantilles dels centres educatius públics.

Totes les persones que formen part d’aquest col·lectiu 
són persones amb diversitat funcional, altrament dit, 
discapacitat, però això no significa que no puguin dur 
a terme la tasca que els ha estat encomanada. La seva 
vida ha estat plena d’entrebancs, però gràcies al seu 
esforç i afany de superació; i també gràcies al suport 
d’associacions, institucions i entitats que han donat su-
port als diferents tipus de discapacitats existents, han 
arribat on són ara. Són mestres i professors i la seva és, 
majoritàriament, una elecció vocacional ja que, preci-
sament, si alguna cosa tenen clara, és que a través de 
l’educació totes les persones podran aconseguir allò 
que es proposin a la vida.

Precisament, l’educació i l’escola (més en concret) han 
de ser els primers llocs on la ciutadania del futur es 
socialitzarà, viurà i conviurà amb persones diverses, 
tot allò que és l’escola inclusiva. Així doncs, com es 
pretén que la nostra escola sigui inclusiva si, precisa-
ment, excloem i deixem de banda als docents amb al-
gun tipus de discapacitat? El nostre alumnat aprèn, en-
tre d’altres, gràcies als bons exemples, i el professorat, 
amb la seva experiència vital, pot donar exemple de-
mostrant que sí que es pot, per molt que calgui lluitar.

A més a més, també cal parlar del principi d’equitat, 
que no d’igualtat, ja que això vol dir que a aquest col-
lectiu se’ls donava aquesta prioritat, que ara reclamen, 
perquè, tot i que es basaven en condicions diferents a 
la resta de docents interins, amb aquesta mesura de 
discriminació positiva, afavoria la seva plena inclusió 
en el món laboral on, cal recordar, el 10% de la plan-
tilla de l’Administració Pública ha d’estar reservada a 
les persones amb discapacitat i en el cas de la borsa 
d’interins, això no es respecta.

Formar part d’aquesta borsa no és cap premi, ningú 
escolliria ser-hi. Aquestes persones han patit i estan 
patint problemes de salut que no marxen per ser de la 
borsa d’interins discapacitats, però sí que les ajuda a 
sentir-se integrades en la societat.

Com a contrapartida a la supressió de la borsa d’aquest 
col·lectiu, s’ofereix una solució que no és real: ens refe-
rim al final del punt 5.4. on diu el següent: 
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«D’altra banda, al professorat interí que obtingui una 
destinació provisional en la fase d’elecció prevista a la 
base 5.8. no adequada a l’adaptació del lloc de treball 
continguda en el corresponent informe previ emès a 
l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995, se li podrà 
modificar la destinació a altre lloc de treball, en ocasió 
de vacant, abans de l’inici del curs 2013-2014».

Aquest compromís al qual es compromet el Departa-
ment d’Ensenyament és molt difícil de complir, ja que 
molta gent afectada per la discapacitat no podrà acce-
dir a una vacant perquè té pocs serveis prestats i com 
ja hem dit, el fet de treballar és molt important per a 
totes aquestes persones. Cal tenir present que hi ha al-
guns interins discapacitats que s’acaben d’incorporar a 
la borsa de docents i per tant, haurien de tenir els ma-
teixos drets que un interí que porti 25 anys, per posar 
una xifra. I. sobretot, en cas de que no es tinguin ser-
veis prestats, se’ls hauria de garantir algun tipus d’es-
tabilitat en el marc de la inserció laboral.

Des del passat dia 21 de maig fins ara, moltes d’aques-
tes persones han estat rebutjades en els seus centres 
per ser simplement un F1, fent de l’informe de no con-
tinuïtat un forçós «cessament» de la feina el proper dia 
30 de juny o 31 d’agost del 2013. Hi ha molts casos i 
tots diferents, però el que és cert és que molts F1 vol-
drien continuar el projecte iniciat al seu centre i ara 
ja no ho podran fer perquè els «expulsen» sense cap 
consideració.

Considerem que la nova normativa sobre les adjudica-
cions d’estiu 2013 és un pas enrere en la lluita de de-
fensa dels drets del col·lectiu amb discapacitats. No vo-
lem ni podem permetre que la nostra societat torni als 
anys 60 i 70 on tenir discapacitat era motiu de vergo-
nya i no es donava cap oportunitat a aquestes persones.

Per aquests motius, el Grup Mixt presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Acorda mantenir la prioritat dins la borsa de tre-
ball de personal docent de les persones amb un grau 
de discapacitat reconegut.

2. Modificarà el text de la Resolució en el seu punt 1.2. 
que hauria de quedar escrita de la següent manera: 

1.2. Col·lectius docents: 

El professorat dels diferents cossos docents s’inclou en 
els col·lectius docents següents: 

1.2.1. Funcionari de carrera: 

a) Professorat afectat per la pèrdua de destinació defini-
tiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de 
treball, amb efectes d’1 de setembre de 2013 o anterior.

b) Professorat que ha perdut la seva destinació definiti-
va per tenir adscripció temporal a l’estranger obtinguda 

en el corresponent concurs de mèrits i que ha de rein-
corporar-se a llocs docents l’1 de setembre del 2013.

c) Professorat que ha perdut la seva destinació definiti-
va per haver tingut una adscripció definitiva a llocs de 
treball de l’Administració no reservats exclusivament a 
personal docent.

d) Professorat amb destinació definitiva o provisional 
al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent 
expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s’es-
tableix a l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novem-
bre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, 
de 10.11.1995, i l’adaptació del seu lloc de treball com-
porti un canvi de centre de destinació i/o un canvi d’es-
pecialitat de lloc dins el mateix centre de destinació.

e) Professorat excedent que sol·licita (i reuneix els re-
quisits) el reingrés al servei actiu amb data 1 de setem-
bre de 2013.

f) Professorat no inclòs en els anteriors col·lectius que 
ha de tenir destinació provisional en data 1 de setem-
bre de 2013.

g) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita 
comissió de serveis, excepte el que pertany al col·lectiu.

d) S’inclou també el depenent d’altres administracions 
educatives amb efectes d’1de setembre de 2013.

1.2.2. Funcionaris en pràctiques: 

Professorat que ha accedit a la funció pública docent 
en processos selectius convocats pel Departament 
d’Ensenyament i ha de realitzar la fase de pràctiques 
durant el curs 2013-2014.

1.2.3. Personal interí: 

Professorat interí de la borsa de treball de personal in-
terí docent amb serveis prestats en centres educatius 
públics dependents del Departament d’Ensenyament.

a) Professorat interí d’aquest col·lectiu amb la condi-
ció legal de discapacitat.

b) Resta de professorat interí d’aquest col·lectiu.

3. Incloure en la prioritat als interins dels BLOC2, que 
tenen un 30000 cap amunt de número de borsa.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt
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Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la partida pressupostària per al Progra-
ma de suport a l’autonomia a la pròpia llar
Tram. 250-00678/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 30156 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Laura Massana Mas, 
diputada 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 de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar 
(PSALL) té com a objectiu contribuir al desenvolupa-
ment de la persona amb diversitat funcional en les ac-
tivitats de la vida diària, possibilitant-ne l’autonomia, 
mitjançant un ajut complementari que li proporcioni el 
suport personal necessari per a la seva integració soci-
al. S’adreça per tant a persones que volen viure soles, 
en parella o amb altres persones, un màxim de quatre, 
i que requereixen un determinat suport per poder ges-
tionar-se i ser més autònomes.

El passat 16 de maig es va publicar al DOGC l’ordre 
BSF/84/2013, de 3 de maig, per la qual s’aprovaven 
les bases i s’obria la convocatòria per a la concessió 
dels ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar per 
a l’any 2013. Cal recordar que al 2012 el programa no 
va rebre subvenció pública i no es va poder incorporar 
nous beneficiaris.

Malauradament la convocatòria 2013 ha comportat 
una retallada en la tarifa del servei del 20% (passant de 
625.35 euros mensuals per persona usuària a 500) retro-
activament. Això comporta que les entitats que treballen 
amb el PSALL rebran finalment menys diners del que 
havien previst per a pagar els monitors de suport i a més 
se’ls aplicarà una disminució addicional de la partida 
mensual en concepte de recursos percebuts de més des 
del mes de gener degut al caràcter retroactiu.

Aquestes modificacions s’han portat a terme sense in-
tentar establir un mínim acord amb el sector i sense 
oferir alternatives ni flexibilitat en l’aplicació de la me-
sura, DINCAT i la Federació Salut Mental Catalunya 
també denuncien que aquesta retallada no es propor-
cional a l’efectuada en d’altres serveis de la Cartera de 
Serveis Socials que quantifiquen de mitjana entre el 
3.5% i el 4.5%.

Les entitats també destaquen els beneficis del PSALL 
no només en termes d’autonomia personal, sinó també 
des del punt de vista d’eficiència econòmica per a la 
Generalitat de Catalunya.

Aquesta nova retallada amenaça a curt termini la vi-
abilitat de la prestació del servei, i per tant, la seva 
sostenibilitat, i en definitiva representa un nou cop en 
els drets de les persones amb diversitat funcional, en 
tant que molts d’ells es veuran expulsats del programa 
i en conseqüència repercutirà també en nous acomia-
daments del educadors de suport.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a restablir la partida econòmica destinada al 
Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar i a 
garantir que qualsevol modificació que afecti al pro-
grama es realitza de forma consensuada amb el sector.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres Laura Massana Mas
President GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la revisió de 
la normativa de les inversions procedents 
de l’1% cultural en projectes de patrimoni 
cultural
Tram. 250-00679/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 30164 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Ele-
na Garcia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

L’article 57 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, estableix que l’Administra-
ció de la Generalitat ha de reservar en els pressupostos 
de les obres públiques una partida mínima de l’u per 
cent de la seva aportació amb la finalitat d’invertir-la 
en el patrimoni cultural i en la creació artística.

El decret 175/1994, de 28 de juny sobre l’u per cent 
cultural estableix, entre d’altres, les obres subjectes a 
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la reserva de l’u per cent cultural i en el seu article 4 
l’aplicació d’aquest u per cent cultural dient: 

«4.1 La disposició dels fons resultants de les retenci-
ons de l’u per cent cultural correspon al Departament 
de Cultura, el qual sol·licitarà semestralment, sobre la 
base dels fons existents en el compte específic descrit 
a l’article 3, les modificacions comptables correspo-
nents a fi de poder aplicar aquells fons a les inversi-
ons previstes a l’article 57.1 de la Llei del patrimoni 
cultural català.

4.2 Sens perjudici del criteri preferent establert a l’ar-
ticle 57.6 de la Llei del patrimoni cultural català, el 
Departament de Cultura pot invertir cada any una part 
dels fons provinents de l’u per cent cultural a comar-
ques on, durant els dos anys precedents, no s’hi hagi 
fet cap obra pública de les descrites a l’article 1. Tam-
bé pot destinar cada any una part dels fons a l’adquisi-
ció de béns culturals i a la creació artística contempo-
rània sense aplicar criteris territorials.

4.3 La Direcció General del Patrimoni Cultural, prè-
viament a l’aplicació dels fons, ha d’emetre informe 
sobre l’adequació de les inversions previstes als crite-
ris que regeixen la destinació de l’u per cent cultural.

4.4 Anualment, el Departament de Cultura ha de pre-
sentar al Govern un informe sobre l’aplicació dels 
fons que li han estat transferits en concepte de l’u per 
cent cultural.

4.5 Excepcionalment, quan les característiques de la 
inversió cultural ho aconsellin, a petició del promotor 
de l’obra i amb l’informe favorable previ del Departa-
ment de Cultura, l’aplicació de l’u per cent cultural de-
rivat d’una obra determinada pot ser assumida pel de-
partament o entitat que executi l’obra. En aquest cas, la 
retenció de l’u per cent cultural no serà ingressada en 
el compte previst a l’article 3.1, sempre que el Depar-
tament de Cultura hagi emès el seu informe favorable 
abans del moment en què, d’acord amb el procediment 
que estableix l’article 3, calgui fer-ne la retenció.»

Aquesta regulació ha resultat a la pràctica poc transpa-
rent com a conseqüència de la inexistència d’una con-
vocatòria a la qual s’estableixin terminis, condicions 
d’accés, condicions econòmiques, tipologia de projec-
tes, criteris de qualificació etc...

En un moment de crisi al conjunt de les administraci-
ons, de davallada de la inversió pública i dels pressu-
postos de les diferents administracions, adquireix es-
pecial rellevància garantir la igualtat de condicions del 
conjunt d’administracions a l’accés als escassos recur-
sos disponibles.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a

1. Revisar la regulació de la normativa de les inversi-
ons procedents de l’1% cultural en projectes de patri-
moni cultural per tal de garantir una major transparèn-
cia i objectivitat i una millor distribució dels esmentats 
recursos, a través d’un procés de concurrència pública 
mitjançant unes bases –amb la corresponent convoca-
tòria en la que s’estableixin els terminis, les condici-
ons d’accés, els requisits, els beneficiaris, les tipologia 
de projectes i els criteris d’avaluació.

2. Definir un percentatge de la meritada convocatòria 
destinat a la creació contemporània.

3. Garantir la disponibilitat de l’1% de les inversions 
de tots els Departaments del Govern afectades per la 
normativa que regula actualment l’u per cent cultural 
i assegurar la seva destinació a les finalitats culturals 
que s’hi determinen, d’acord amb el Departament de 
Cultura, i sota el lideratge d’aquest.

4. Incorporar aquesta nova modalitat de convocatò-
ria a la oferta anual de convocatòries de subvencions, 
beques i ajuts que gestiona l’actual Oficina de Suport 
de la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de 
Cultura.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Joan Ignasi Elena Garcia
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del pressupost de l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya i de les taxes de matricu-
lació
Tram. 250-00680/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 30165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Ele-
na Garcia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) 
ha vist retallat en els darrers cinc anys el pressupost 
seu pressupost en 1,7 milions d’euros.

Darrerament s’ha anunciat una nova retallada per l’any 
que ve d’un milió i mig d’euros una reducció de les 
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hores de classe dels alumnes, una rebaixa del sou dels 
professors i un increment de les taxes de matriculació.

Tot plegat significa la precarització dels ensenyaments 
superiors de música públics i el risc de que si es se-
gueix aquesta tendència acabin desapareixent.

El treballadors i alumnes de l’SMUC viuen amb preo-
cupació aquesta decisió pell risc de la viabilitat futura 
del centre i molt especialment en ordre a les conseqüèn-
cia a la formació i el conjunt d’activitats que es desen-
volupen des de l’SMUC com a centre de referència.

Diverses han estat les mobilitzacions pels diferents col-
lectius realitzades i instem al Govern de la Generalitat 
a esmerçar esforços per garantir un pressupost sufici-
ent per realitzar la missió de l’SMUC

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a mantenir el pressupost 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya i compro-
metre’s a no augmentar les taxes de matriculació, per 
tal que els ensenyaments musicals superiors públics 
a Catalunya no es vegin afectats per noves retallades 
com les que han patit als darrers cursos.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013 

Maurici Lucena i Betriu Joan Ignasi Elena Garcia
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la commemora-
ció del tricentenari dels fets del 1714
Tram. 250-00681/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 30166 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Ele-
na Garcia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El Govern en el marc de la celebració del tricentenari 
dels fets de 1714 està preparant un conjunt d’actes per 
a la seva commemoració.

És coneguda la posició dels diferents grups d’aquesta 
cambra sobre la inoportunitat de la contractació ex-

terna d’una oficina tècnica que realitzi les funcions de 
conceptualització, planificació, coordinació i direcció 
tècnica sobre els actes i activitats incloses en la Com-
memoració del 1714.

D’altra banda desconeixem els actes que estan previs-
tos i els pressupost que des de diferents instàncies go-
vernamentals es volen destinar a la citada commemo-
ració.

El Grup Socialista comparteix la necessitat de com-
memorar els actes del Tricentenari però reclama l’im-
puls del Departament de Cultura per tal de garantir un 
millor ús i aprofitament de la elevada despesa prevista 
des d’una perspectiva cultural i científica. Així mateix 
vetllar perquè es prioritzin les actuacions destinades 
a consolidar les infraestructures existents i descarti 
aquelles de tipus conjuntural o merament festiu que 
no generin coneixement o beneficis tangibles o ma-
terials.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Crear una comissió amb la participació de tots els 
grups parlamentaris amb la finalitat de participar de 
forma activa i prèvia a la seva aprovació definitiva en 
la definició dels actes de commemoració del Tricente-
nari dels fets de 1714.

2. Presentar en el termini d’un mes a la comissió de 
Cultura i Llengua el pressupost previst i les partides a 
través de les quals es dota el seu pressupost.

3. Que el Departament de Cultura intervingui en els 
actes del Tricentenari dels fets de 1714, que impulsa el 
Departament de Presidència, per tal que garanteixi un 
millor ús i aprofitament de la elevada despesa previs-
ta des d’una perspectiva cultural i científica; prioritzi 
les actuacions destinades a consolidar infraestructures 
existents i descarti aquelles de tipus conjuntural o me-
rament festiu que no generin coneixement o beneficis 
tangibles o material.

4. Dotar d’una oficina tècnica dels actes del Tricente-
nari dels fets de 1714 amb personal propi del departa-
ment de cultura, deixant sense efecte la licitació publi-
cada al DOGC el 14.03.201 «Anunci de licitació d’un 
contracte de serveis (exp. PR-2013-148)» amb la fina-
litat d’eliminar la despesa prevista en la meritada lici-
tació.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Joan Ignasi Elena Garcia
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni entre l’Ajuntament de Salou i 
l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a 
les actuacions de millorament hidràulic al 
barri de la Salut
Tram. 250-00682/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 30167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El novembre de 2008 l’ACA i l’Ajuntament de Sa-
lou van signar un conveni de col·laboració amb la 
finalitat de determinar les condicions en què s’hau-
rien de dur a terme la promoció, finançament, exe-
cució i manteniment de les obres de millora hidràu-
lica del tram del barranc comprés entre el vial de 
Cavet i la desembocadura, quedant fora de conve-
ni el tram nord. Segons aquest, l’ACA promouria 
el projecte constructiu de les actuacions de millora 
hidràulica dins el casc urbà del barri de la Salut, 
des de la via fèrria fins a la desembocadura, inclosa 
l’obra de transició amb la llera actual per sobre via 
fèrria, mentre que, per la seva banda, l’Ajuntament 
promouria la redacció del projecte constructiu des 
del vial de Cavet fins a la via fèrria (per tant, dins el 
Pla parcial Les Pomeres-Barenys). Ja al 2007 havia 
contractat i aprovat el projecte de construcció d’un 
pas sota Renfe al carrer Barranc de Barenys (amb 
un pressupost de 0’80 Meur). En el conveni s’esta-
blien els criteris de disseny dels projectes de millo-
ra hidràulica i de correcció hidrològica, de progra-
mació, finançament, execució i manteniment de les 
obres.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a acom-
plir el Conveni del 2008 entre l’Ajuntament de Salou 
i l’ACA segons el qual aquesta s’ha de fer càrrec de 
la promoció del projecte constructiu de les actuacions 
de millora hidràulica dins el casc urbà del barri de la 
Salut, des de la via fèrria fins a la desembocadura, in-

closa l’obra de transició amb la llera actual per sobre 
via fèrria.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu; Xavier Sabaté i Ibarz, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de millores de la línia ferroviària R-3
Tram. 250-00683/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 30168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La línia ferroviària Barcelona-Vic-Puigcerdà és l’úni-
ca de les anomenades «Rodalies» que no disposa de 
doble via en servei.

La línia fèrria de Barcelona a Puigcerdà-La Tor de 
Querol és certament singular i estratègica per dife-
rents motius en tot el seu traçat.

Des de Barcelona fins a Vic és clarament un servei 
de rodalies que caldria que fos extensiu fins a Torelló. 
Cal potenciar la línia incrementant la freqüència dels 
trens, atès el creixement dels municipis per on discor-
re, i la característica de ciutat universitària de Vic. Ai-
xò no es podrà aconseguir de manera satisfactòria i 
racional si no hi ha doble línia.

El Ministeri de Foment i ADIF van treure a informa-
ció pública l’estudi d’impacte ambiental del desdobla-
ment de l’esmentada línia de ferrocarril, però fins a dia 
d’avui no s’han respost el conjunt de les al·legacions 
presentades a l’esmentat estudi.

A més, en els darrers mesos i en un dels sectors del 
tram Barcelona-Torelló situat entre les comarques del 
Vallès Oriental i d’Osona, s’ha suprimit el personal de 
les estacions tot argumentant processos d’automatitza-
ció, però en realitat això ha actuat en detriment del 
servei, convertint aquestes estacions en simples baixa-
dors, i generant la protesta de tots els usuaris d’aques-
tes estacions ferroviàries, així com de les seves enti-
tats i institucions.
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En el recent acord entre la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat i el Ministeri de Foment, no hem trobat 
cap actuació decidida de millora de la línia entre Bar-
celona i Vic-Manlleu-Torelló.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat un pla d’actua-
ció de millores del conjunt de la línia fèrria R3, atenent 
els fets que el tram Barcelona-Vic-Manlleu-Torelló ac-
tua de servei de rodalies fins a Vic i que hauria d’es-
tendre’s fins a Torelló, poblacions que han tingut forts 
creixements demogràfics, i la presentació d’un calen-
dari per l’actuació per la resolució d’al·legacions, de re-
dacció del projecte definitiu i licitació de les obres de 
desdoblament fins a Vic.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la generalitza-
ció del Programa de suport a la salut mental 
en l’atenció primària
Tram. 250-00684/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 30169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’any 2004 s’inicià l’elaboració del Pla Director de Sa-
lut Mental i Addiccions que proposà el desplegament 
de la cartera de serveis de salut mental a l’atenció pri-
mària de salut amb l’objectiu de millorar la prevenció, 
la detecció precoç i l’atenció a les persones amb simp-
tomatologia o trastorns mentals no greus i l’atenció a la 
patologia orgànica associada a trastorns mentals severs.

Aquest projecte s’incorporà en el Pla de Salut de Ca-
talunya en la línia d’actuació «un sistema integrat més 
resolutiu des dels primers nivells i el territori». L’ope-
rativitat es concretà en el suport de psiquiatres i psi-
còlegs a les àrees bàsiques de salut per aportar forma-

ció, consultoria (presencial o on-line) als professionals 
d’atenció primària en relació als diagnòstics de simp-
tomatologia o malaltia mental a les indicacions tera-
pèutiques farmacològiques o psico-terapèutiques.

El programa pretenia millorar la qualitat diagnòstica 
i terapèutica de la simptomatologia o malaltia men-
tal, desmedicalitzar processos de vida quotidiana que 
es poden resoldre amb teràpies no medicamentoses i 
disminuir les derivacions en la xarxa de salut mental 
comunitària afavorint la resolució des de la proximitat, 
diagnosticant precoçment el trastorn mental greu i dis-
posant de més temps en la xarxa de salut mental espe-
cialitzada per aquest perfil de pacients i alhora millorar 
l’atenció a la salut integral des de l’atenció primària.

Segons el Departament de Salut, a demanda del Grup 
parlamentari Socialista, l’avaluació de l’impacte de la 
cartera de serveis de salut mental i addicions a l’aten-
ció primària de salut mostren dades molt positives: 
la disminució d’un 20% de les primeres visites en els 
centres de salut mental, la millora de l’atenció als tras-
torns mentals greus i la disminució de la medicació 
psicotropa (antidepressius, ansiolítics, hipnòtics i anti-
psicòtics) en les àrees bàsiques de salut amb programa 
de suport en salut mental.

La implantació del programa de consultoria i suport de 
la xarxa de salut mental comunitària a l’atenció primària 
segons dades del Departament de salut d’abril de 2013, 
en diferents respostes parlamentàries, és la següent: 

El programa de suport AP de salut mental per adults 
està implantat en un 74.52% de les ABS de Catalunya 
(de les 369, 275 en tenen i 94 no), amb gran variabili-
tat territorial: el 100% de les ABS de la regió sanitària 
de l’Alt Pirineu i Aran, el 50% de la regió de Lleida, el 
42.4% del Camp de Tarragona, el 18.2% de Terres de 
l’Ebre, el 53.7% de Girona, el 52.6% de la Catalunya 
Central i el 83.3% de Barcelona.

El programa de suport AP de salut mental per infanto-
juvenil té una penetració del 52.30% (193 de les 369 
ABS el tenen, i 176 no), també amb una gran varia-
bilitat territorial: un 100% a l’Alt Pirineu i Aran, un 
13.6% a Lleida, un 9.1% a Camp de Tarragona, un 
18.2% a Terres de l’Ebre, un 53.7% a Girona, un 28.9% 
a la Catalunya Central i un 66.7% a la regió sanitària 
de Barcelona.

En relació al consum de medicaments psicotrops els 
anys 2011 i 2012, segons dades del propi Departament 
de Salut a resposta parlamentària al Grup Socialista, 
de juny de 2013, les ABS amb programes suport AP 
en salut mental disminueixen en més del 50% el con-
sum de fàrmacs en relació a les ABS sense aquest pro-
grama a de suport.

L’any 2012, el consum mitjà per ABS sense programa 
de suport AP en salut mental va ser de 79.527 enva-
sos/any, i a les ABS amb el programa, 36.558 envasos/
anys; l’import líquid en les ABS sense el programa su-
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port AP en salut mental va ser de 833.507 euros/any 
per ABS (l’import líquid en psicotrops l’any 2012 en 
les ABS amb programa suport AP en salut mental va 
ser de 374.106 euros/any per ABS de mitjana).

La despesa total en medicació psicotropa l’any 2012 va 
ser de 181.228.983 euros. L’estalvi potencial en medi-
cació si totes les ABS tinguessin programa de suport 
d’AP en salut mental seria de 43.183.600 euros.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a genera-
litzar l’any 2014 el programa de suport AP en salut 
mental a totes les àrees bàsiques de salut de Catalu-
nya, davant dels bons resultats avaluats pel propi De-
partament de Salut i el Pla Director de Salut Mental i 
Addicions.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la dotació pres-
supostària de l’Ajuntament de Sant Esteve 
de la Sarga per al millorament de la via entre 
Moror i el Mas de l’Agustina a Mont-rebei
Tram. 250-00685/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 30330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga, mitjançant 
escrit de data 26 d’octubre de 2011, va sol·licitar a la 
Diputació de Lleida l’assistència tècnica per a la re-
dacció d’un Estudi Informatiu Previ a la reparació del 
camí de Moror al Mas de l’Agustina de Mont-Rebei. 
L’estudi ja està realitzat de de novembre de 2012 i ja és 
consultable per a tots els ciutadans/es.

Sant Esteve de la Sarga, partit Judicial de Tremp, té 
92km2 onze nuclis de població i només 142 habitants 

pel que el seu pressupost és del tot limitat per fer front 
a una reparació i una despesa d’aquestes característi-
ques, malgrat el camí sigui de titularitat municipal.

Aquest camí abasteix gairebé 25km i connecta els 
nuclis de població de Moror, l’Alzina, Beniure, Sant 
Esteve de la Sarga, Castellnou de Montsec, la Torre 
d’Amargós i la Clua entre altres, i dona accés al con-
gost de Mont-Rebei i a Pont de Montanyana, un dels 
espais naturals més freqüentats i coneguts a Catalunya 
pel turisme de natura. Essent a més la única ruta pavi-
mentada de la zona, fet rellevant perquè ja que la repa-
ració del mateix camí comportaria múltiples beneficis.

En primer lloc, aquests nuclis de població són de gran 
interès per al turisme rural, fet que aporta una econo-
mia de qualitat per al Pallars Jussà i per als seus ha-
bitants i que dóna alternativa a la activitat de l’Acadè-
mia Militar. Així mateix la reparació del camí també 
suposa més seguretat per als que hi transiten doncs en 
molts punts del mateix ni el ferm ni les barreres de 
contenció no estan en bon estat i els passos són exces-
sivament estrets pel que dos vehicles que circulen en 
sentit contrari hi passen amb molta dificultat.

Hi ha una altre motiu pel qual socialment és de gran 
interès reparar aquesta via i és que essent l’única alter-
nativa de pas també ho és per als serveis d’emergèn-
cia com puguin ser ambulàncies o camions de bom-
bers. En cas d’incendi en aquesta zona del Montsec, 
els vehicles de bombers tindrien una greu dificultat 
per transitar-hi amb tot el risc i pèrdua que això pot 
arribar a comportar. Aquest fet ha estat reconegut pel 
mateix cos de bombers en diverses ocasions.

La reparació d’aquest camí ascendeix a 1.090.329,10 
euros segons el mateix estudi realitzat pel cap de servei 
de la Diputació de Lleida a novembre de 2012. Tenint 
en compte la quantitat de beneficis que comporta la re-
paració d’aquest camí i la dificultat de l’Ajuntament per 
fer front aquesta despesa, el cost de l’obra no suposaria 
cap greu trasbals econòmic per al Govern i sí una mi-
llora molt gran i un salt qualitatiu per al propi municipi.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament, insta el Govern de la Generalitat a: 

Dotar pressupostàriament l’Ajuntament de Sant Esteve 
de la Sarga per tal de reparar en la seva totalitat i se-
gons l’estudi efectuat per la Diputació de Lleida, la via 
que va des del Nucli de Moror al Mas de l’Agustina.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres, president; Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt; Sara Vilà Galan, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres d’adaptació dels accessos de l’estació 
Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro
Tram. 250-00686/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 30402 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Celestino Corbacho i Chaves, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat mes d’octubre de 2011 la Generalitat de Ca-
talunya va anunciar un nou impuls al pla de millora 
de l’accessibilitat per reformar 12 estacions de la xar-
xa ferroviària de Barcelona i vam conèixer que Pla de 
Millora d’accessibilitat a les estacions de les xarxes de 
Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona no incloïa l’es-
tació de Rambla Just Oliveras, que enllaça la L-1 amb 
l’estació de L’Hospitalet de la xarxa ferroviària de Ro-
dalies, sent aquest un dels intercanviadors en superfície 
més important i amb més usuaris i intercanvis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en ésser l’estació de Ro-
dalies de L’Hospitalet estació terminal. La millora de 
l’accessibilitat d’aquesta estació de metro repercutiria 
doncs sobre un major nombre d’usuaris de la xarxa per 
sobre d’altres de les estacions que van ser incloses.

En l’actual situació econòmica i pressupostària és ne-
cessari prioritzar els projectes que repercuteixin i be-
neficiïn un major nombre d’usuaris dels serveis de 
transports, tot i conèixer que la millora de l’accessibi-
litat d’aquesta estació entranya dificultat i previsible-
ment uns costos elevats.

El 7 de març de 2012 la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat del Parlament de Catalunya va adoptar la se-
güent resolució: «El Parlament de Catalunya insta el 
Govern a presentar a la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, un cop quedin assignades les partides pressu-
postàries necessàries per a l’execució, el calendari de 
les obres d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveres 
de la línia 1 del metro».

El 17 de juny, en resposta a una pregunta parlamentària 
del Grup Socialista, el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat responia que «el calendari de les obres d’adap-
tació de l’estació de Rambla Just Oliveras de la línia 1 
del metro de Barcelona es determinarà un cop quedin 
assignades les corresponents partides pressupostàries».

Tanmateix, dues setmanes més tard, el passat 3 de ju-
liol, el conseller de Territori i Sostenibilitat decidia 
donar més informació, i anunciar que aquest estiu el 
Govern s’aprovarà definitivament el projecte executiu, 
amb un pressupost de 2.900.000 euros, i una previsió 
que durant els anys 2014-2015 «sigui una realitat cul-
minada», que millori l’ascensor actualment en funcio-
nament i incorporar-ne dos de nous.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar les obres d’adaptació dels accessos 
de l’estació de la línia 1 del metro de Rambla Just Oli-
veras, a L’Hospitalet de Llobregat, abans de finalitzar 
l’any 2013.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Celestino Corbacho i Chaves, diputats, del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de protecció de la infraestructura 
ferroviària de la línia 1 de rodalia a Cabrera 
de Mar
Tram. 250-00687/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 30403 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La línia ferroviària 1, actualment R1, del nucli de Ro-
dalies de Barcelona és la que connecta les estacions de 
Molins de Rei amb Maçanet-Massanes, i és conegu-
da com la línia del Maresme o de la Costa. És la línia 
més utilitzada d’aquest nucli esmentat, atenent a les 
dades que ens ofereix Transmet pel primer semestre 
del 2012, amb 17’4 milions de viatgers i una mitjana 
de 116.000 viatgers al dia.

Aquesta línia circula per la comarca del Maresme 
i vora el mar. Degut a aquest fet, en el municipi de 
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Cabrera de Mar existeix un punt en el que, quan es 
produeix temporal de llevant, la línia ha de tallar-se 
o restringir-se a la circulació de trens per motius de 
seguretat, la qual cosa comporta perjudicis personals 
i econòmics.

Adif (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries), 
com a entitat dependent del Ministeri de Foment, va 
redactar un projecte de defensa de la infraestructura 
ferroviària que ascendeix a 14 milions d’euros. Amb 
aquest projecte es resoldria els problemes que pateix 
la línia 1 al seu pas per Cabrera, i en conseqüència 
pel Maresme, en èpoques de llevantades. Fet que com-
portaria una millora substancial de la mobilitat a la 
comarca.

El passat 20 de març, el Grup Parlamentari Socialista 
va presentar una pregunta al Govern per conèixer la si-
tuació d’aquest projecte i les accions empreses davant 
Adif per tal d’executar-lo. Tant en les respostes escri-
tes com orals que el Conseller Vila ens va realitzar, en-
tre el 4 i el 27 de juny, s’afirmava que Adif no té con-
signada aquesta partida pressupostària i que el Govern 
ja ha demanat que es programi la inversió i s’executin 
les obres, atenent a la importància del projecte i les ne-
cessitats òbvies del mateix.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a: 

1. Reclamar i exigir al Ministeri de Foment que pro-
grami, tramiti i executi la inversió del projecte de de-
fensa i protecció de la infraestructura ferroviària de la 
línia 1 de rodalies al seu pas per Cabrera de Mar (Ma-
resme) durant l’any 2013-14.

2. Informar a Comissió de Territori i Sostenibilitat del 
Parlament, a través del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, dels passos i tràmits realitzats en relació a 
aquest projecte, així com les respostes del Ministeri.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’acord del can-
vi de titularitat d’un tram de la carretera N-II 
a favor de la Generalitat signat amb el Go-
vern de l’Estat
Tram. 250-00688/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 30404 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La N-II al Maresme és una via de 50km que uneix 
Montgat amb Palafolls per la façana litoral, per bé que 
pel traçat que té separa les platges i el tren dels nuclis 
urbans. La carretera té una gran intensitat de trànsit 
–entre 35.000 i 45.000 vehicles diaris– i una elevada 
sinistralitat que la situa com un dels principals punts 
negres del país. És per aquest motiu que, des del Ma-
resme, sempre s’ha demanat la seva pacificació amb la 
conseqüent construcció d’una via alternativa.

El 30 de desembre de 2009, l’Estat va signar amb la 
Generalitat de Catalunya un conveni de traspàs de la 
N-II al seu pas per la comarca del Maresme. Aquest 
conveni arribava vint mesos després que un primer pro-
tocol, entre el Ministeri de Foment i el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, acordés els ter-
mes de l’acord que incorporava 400 milions d’euros per 
construir una via alternativa a l’actual carretera N-II.

Dels 400 milions d’euros que s’aportaven al conveni, 
es van avançar 97’4 l’any 2010 per començar els pri-
mers projectes que comptaven amb el consens neces-
sari: els laterals a la ronda de Mataró (tram de l’auto-
pista gratuït per on també passa el traçat de la N-II) i 
la nova variant de la B-511 a Arenys de Mar, una con-
nexió entre la N-II i la C-32.

Al 2010, GISA va adjudicar la redacció del projecte 
constructiu de la Ronda de Mataró per valor de 1’1 
milions d’euros amb un pressupost de construcció de 
71’5 milions d’euros. I el Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques va obrir la licitació de les 
obres de la variant d’Arenys de Mar per un valor de 
4’5 milions d’euros. Les obres de la variant es varen 
adjudicar i havien d’acabar la tardor del 2011.

Passats uns mesos, hem comprovat com la Generalitat 
de Catalunya, que va rebre aquests recursos de l’Es-
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tat via conveni per desenvolupar unes actuacions molt 
concretes per millorar la mobilitat del Maresme, no 
les ha dut a terme.

Arran d’una pregunta del Grup Socialista al Conseller 
Vila en relació a aquesta situació, el conseller va res-
pondre el passat 27 de juny que aquests quasi 100 mi-
lions d’euros s’havien destinat a accions més urgents 
que el Departament de Territori i Sostenibilitat havia 
estimat, com pagar deutes d’habitatge.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a: 

1. Reunir-se en un termini màxim de 2 mesos amb els 
municipis afectats, Mataró i Arenys de Mar, per tal 
d’explicar els motius del canvi de destí de 97’4 mili-
ons d’euros que, segons el conveni signat amb l’Es-
tat, s’havien de dedicar a dos projectes per millorar 
la mobilitat del Maresme (Ronda de Mataró i Variant 
d’Arenys).

2. Exigir, durant el 2013 i 2014, el compliment del 
conveni signat amb l’Estat en relació al canvi de ti-
tularitat del tram de la N-II al seu pas pel Maresme 
a favor de la Generalitat, on s’aportaven recursos per 
millorar la mobilitat de la comarca, i iniciar les inver-
sions corresponents als 97’4 milions d’euros ja trans-
ferits per realitzar dos projectes (Ronda de Mataró i 
Variant d’Arenys de Mar).

3. Reunir-se en un termini màxim de 2 mesos amb la 
Comissió de Mobilitat del Maresme i informar de l’es-
tat del conveni signat entre l’Estat i la Generalitat de 
Catalunya «sobre el cambio de titularidad de un tra-
mo de la carretera N-II a favor de la Generalitat», ai-
xí com iniciar els treballs dels projectes que han de 
permetre millorar la mobilitat del Maresme, pacificant 
aquesta via i cercant alternatives.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu portaveu; Jordi Terrades i San-
tacreu, Alícia Romero Llano, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el projecte «Vi-
ladecans The Style Outlets»
Tram. 250-00689/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 30483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Cas-
telló, diputada, Agnès Russiñol i Amat, diputada del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre Viladecans The Style 
Outlets per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El comerç local del sud de la comarca del Baix Llo-
bregat i, per extensió el de la comarca sencera, ha ha-
gut de sobreviure a l’amenaça constant de creacions de 
centres comercials arran de la C-32, i ara, en un con-
text de crisi que ha ferit greument els nostres models 
de ciutat, també haurien de fer front a un nou impacte, 
un greu impacte, el Viladecans The Style Outlets.

Aquest projecte esdevé una esperança per a moltes fa-
mílies per la promesa de llocs de treball. Ara bé, la 
creació d’aquests llocs de treball pot comportar l’eli-
minació de molts d’altres en el comerç de proximitat i 
la desertització de les ciutats de l’entorn. El comerç de 
proximitat és un element bàsic per al model de pobles i 
ciutats catalanes, una garantia per a la cohesió social i 
una necessitat per a la vitalitat dels municipis.

Tot i que el projecte d’implantació del Viladecans 
The Style Outlets disposa de la llicència comercial i 
de contracte de compra venda dels terrenys de l’IN-
CASÒL a l’empresa impulsora de l’outlet, no compar-
tim que els terrenys a ca n’Alemany no es destinin a 
projectes industrials i de recerca i investigació, com 
estava previst des del 2003, ja que la implantació de 
l’outlet tindrà un impacte molt negatiu en el comerç de 
proximitat del Baix Llobregat.

Cal protegir el comerç de proximitat i cal apostar per 
un model econòmic comarcal que tingui la indústria en 
l’eix central. No podem continuar convertint la comar-
ca en un centre logístic sense creació de valor afegit. 
S’ha de treballar per sortir de la crisi, pensant en el mit-
jà i llarg termini, aprenent dels errors del passat i pro-
tegint el patrimoni econòmic que tenim i els espais ne-
cessaris per al desenvolupament productiu i industrial, 
com són el parc agrari, la indústria i el teixit comerci-
al urbà que ha caracteritzat històricament la comarca i 
que genera riquesa i llocs de treball al nostre territori.



29 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 127

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 60

Hi ha hagut sempre una majoria política al Parlament 
que ha apostat sempre pel comerç de proximitat com 
a model de país, una majoria que ha de tenir ben pre-
sent quin és l’impacte que projectes com aquest té en 
el context territorial i comarcal immediat, i actuar en 
conseqüència i no en sentit contrari.

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

Proposta de resolució

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

a. Dur a terme mesures reals i efectives en favor del 
comerç urbà de proximitat al Baix Llobregat, perquè 
són necessàries per mantenir l’aposta pel model català 
de comerç de proximitat i, si s’acaba duent a terme, per 
tal de contrarestar l’impacte negatiu que la implanta-
ció del Viladecans The Style Outlets pugui tenir sobre 
el teixit comercial

b. Blindar el model de comerç de proximitat que ha 
definit aquest país, a través de la Llei reguladora de 
l’activitat de comerç, serveis i fires, establint mesures 
necessàries que impedeixin l’atorgament de llicències 
i la implantació de projectes que agredeixin el model 
de forma frontal.

c. Vetllar per la reserva d’espais per al desenvolupa-
ment productiu i industrial que genera riquesa i llocs 
de treball en el mig i llarg termini i, més concreta-
ment, fer que l’INCASOL destini els terrenys de Ca 
n’Alemany disponibles per a projectes industrials ai-
xí com de recerca, desenvolupament i innovació en el 
sector industrial.

2. El Parlament de Catalunya, amb tot el respecte per 
l’autonomia municipal, demana a l’Ajuntament de Vi-
ladecans que reconsideri la implantació del Viladecans 
The Style Outlets i que tiri endavant mesures reals i efec-
tives en favor del comerç urbà de proximitat i qualitat.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Anna Simó i Caste-
lló, Agnès Russiñol i Amat, diputades, del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’increment 
de l’oferta educativa de cicles formatius de 
grau superior a l’Institut Sabadell
Tram. 250-00690/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 30505 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Institut Sabadell és l’únic centre públic de la ciutat 
de Sabadell que imparteix els cicles formatius d’infor-
màtica: CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes, 
CFGS Administració de sistemes informàtics en xar-
xa i CFGS Desenvolupament d’aplicacions multipla-
taforma.

Des de l’any 2011 l’Institut Sabadell ve reclamant au-
torització per ampliar aquesta oferta amb la nova titu-
lació CFGS Desenvolupament d’aplicacions Web.

D’altra banda, el centre enguany ha tingut una sobre-
demanda de 32 alumnes, que es podria resoldre amb 
l’ampliació d’un nou grup de classe.

Avui, la formació professional necessita d’una oferta 
molt més elevada donat que molts estudiants del país, 
en situació de crisi i atur, veuen en aquesta una sorti-
da de formació per garantir-se la formació necessària.

L’Ajuntament de Sabadell va aprovar en Junta de Por-
taveus el seu compromís amb el sistema d’ensenya-
ment públic i té especial interès en fomentar l’ofer-
ta educativa dels cicles formatius que permetin obrir 
portes als i les joves, com ara la formació en noves 
eines tecnològiques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya dóna suport a les deman-
des de l’Institut Sabadell.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Autoritzar l’increment d’un nou grup de Grau supe-
rior pel curs 2013-2014.
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b) Autoritzar l’Institut Sabadell a impartir el Cicle 
Formatiu de Grau Superior Desenvolupament d’apli-
cacions Web a partir del curs 2014-2015.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres, president; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la retirada de la 
Resolució ENS 1051/2013, relativa a les ad-
judicacions de destinacions provisionals per 
al personal dels cossos docents
Tram. 250-00693/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 30508 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El professorat amb diversitat funcional o discapaci-
tat reconeguda han exercit la seva tasca docent amb 
la qualitat exigida pel Departament d’Ensenyament i 
amb el suport i recolzament tant de l’alumnat com de 
la resta de companys i companyes docents. El motiu 
de la discapacitat d’aquest professorat no és una opció 
de vida, sinó un fet que els ha fet lluitar plenament so-
vint molt més que la resta del professorat.

Catalunya ha apostat històricament per una escola in-
clusiva, en aquesta tipologia educativa és precisament 
l’escola el primer lloc on els i les nostres ciutadanes de 
futur se socialitzin i visquin i convisquin amb perso-
nes diverses.

El passat curs 2012-2013, el Departament d’Ensenya-
ment va aplicar la resolució ENS/1051/2013 de 13 de 
maig, on modificava substancialment i de forma desa-
vantatjosa cap als docents amb discapacitat reconegu-
da les adjudicacions de personal docent. Lla nova nor-
mativa sobre les adjudicacions d’estiu 2013 és un pas 
enrere en la lluita a favor de l’escola inclusiva i, també, 
en la lluita en defensa dels drets i la integració de les 
persones amb discapacitat reconeguda. No volem ni 
podem permetre que la nostra societat torni als anys 
60 i 70 on tenir discapacitat era motiu de vergonya i no 

es donava cap oportunitat a aquestes persones. El nos-
tre país, un dels pioners en la creació d’associacions i 
entitats del món de les persones amb discapacitat, no 
pot ser ara el que elimini aquests avenços

Fins a l’aprovació d’aquesta Resolució per part del go-
vern, el professorat amb discapacitat reconeguda teni-
en prioritat en quant a l’assignació d’un lloc de treball 
adequat a les seves necessitats derivades per la disca-
pacitat.

Per part del Departament d’Ensenyament han buscat 
una solució que és estètica, que és d’impossible apro-
vació i que discrimina el professorat amb discapacitat 
reconeguda. La nova normativa, en el seu punt 5.4 es-
tableix que: «D’altra banda, al professorat interí que 
obtingui una destinació provisional en la fase d’elec-
ció prevista a la base 5.8 no adequada a l’adaptació 
del lloc de treball continguda en el corresponent in-
forme previ emès a l’empara de l’article 25 de la Llei 
31/1995, se li podrà modificar la destinació a altre lloc 
de treball, en ocasió de vacant, abans de l’inici del 
curs 2013-2014». Amb aquest punt, el Departament no 
garanteix el dret al treball a les persones docents amb 
discapacitat reconeguda.

Com a valoració d’aquest nou marc normatiu, el pro-
fessorat interí amb discapacitat reconeguda, han vist 
com els informes de no continuïtat als centres, en una 
àmplia majoria dels 135 casos que tenen detectats, 
s’han convertit en un ‘cessament forçós’perjudicant, 
així, la seva integració laboral i l’exercici d’una escola 
inclusiva a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Retirar la resolució ENS/1051/2013, de 13 de maig, 
i tornar a la resolució anterior de 2012.

2) Destinar un 5% de les places destinades a persones 
amb discapacitat reconeguda també en el professorat 
interí/substitut.

3) Valorar la feina docent desenvolupada, en els últims 
anys, pel professorat amb discapacitat reconeguda a 
l’escola inclusiva catalana.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres, president; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, del  GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre les obres de 
perllongament i soterrament de les vies de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al 
pas per diverses poblacions del Vallès Oc-
cidental
Tram. 250-00694/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 30509 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà i Solsona, diputat, Marta 
Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Després d’una aturada d’un any i mig per falta de fi-
nançament econòmic, les obres de perllongament dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a Saba-
dell, han iniciat una nova etapa el passat mes de juli-
ol. Ha començat l’obra civil al barri de Gràcies, a les 
immediacions de Sabadell-Estació. Paral·lelament als 
treballs de la tuneladora, que ja han perforat la meitat 
del túnel bessó i ha arribat a l’estació de la Creu Alta, 
el passat juliol es van iniciar les actuacions al sud de 
Sabadell.

Segons el director de Territori de la Generalitat, els 
operaris hauran de desviar el traçat actual dels Fer-
rocarrils entre Sabadell-Estació i Sabadell-Rambla 
per poder treballar a l’àmbit on actualment passen els 
trens, obligant a una estació en situació de provisio-
nalitat.

No obstant això, les dues principals preocupacions 
dels veïns i les veïnes d’aquesta zona de la ciutat són 
el calendari d’execució de les obres, per una banda, i 
si queda garantit o no el soterrament del tram ferro-
viari entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell-Estació 
(des del c. de Sobarber fins a Can Feu) que ha dividit 
històricament aquesta zona urbana de la ciutat, per 
l’altra.

En quant al soterrament d’aquest tram, la Generalitat 
de Catalunya encara no ha posat a exposició pública 
l’estudi informatiu del soterrament redactat el 2011. 
Amb aquesta falta de voluntat, s’expressa la previsible 
falta d’intenció del govern de la Generalitat d’avançar 
en la tramitació de l’obra.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Establir un calendari d’execució de l’obra de per-
llongament dels FGC al seu pas per Sabadell, que ex-
pliciti detalladament les concrecions de la mateixa.

2) Garantir el soterrament de les vies ferroviàries entre 
Sant Quirze del Vallès i Sabadell-Estació per evitar la 
divisió geogràfica d’aquesta zona de la ciutat.

3) Posar en exposició pública l’estudi informatiu del 
soterrament del tram entre el c. Sobarber i el barri de 
Can Feu redactat el 2011.

4) Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica del per-
llongament de la línia fins a Castellar del Vallès.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres, president; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Salvador Milà i Solsona, Marta Ribas 
Frías, diputats, GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut al barri de Can Llong - Castellar-
nau, de Sabadell
Tram. 250-00695/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 30567 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposición de motivos

El barrio de Can Llong-Castellarnau de Sabadell (Va-
llès Occidental) dispone actualmente de tres centros 
de primaria, Can Llong, Mas Boadella y Virolet. La 
puesta en marcha de forma progresiva de estos centros 
ha hecho que la salida de alumnos de 6º de primaria 
también se produzca de forma escalonada. La primera 
promoción de alumnos de 6º será el curso 2013-14, nú-
mero que los próximos cursos se incrementarán.
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La composición de estos centros para el curso 2013-14 
es la siguiente: 

Centre Places P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è

Can Llong 50 50 54 50 76 53 51 49 72 44
Mas Boadella 50 50 54 51 76 80 52 52 0 0

Virolet 75 51 71 71 0 0 0 0 0 0

Total 175 151 179 172 152 133 103 101 72 44

Centre Places P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è

Can Llong 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
Mas Boadella 2 2 2 2 3 3 2 2    

Virolet 3 2 3 3            

Total 7 6 7 7 6 5 4 4 3 2

Alumnat matriculat

Centres adscrits Places   P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è

Torreguitart 25   24 25 26 25 25 25 27 24 26
Alcalde Marcet 25   13 18 18 21 16 17 13 14 17

Joan Maragall 25   30 40 38 44 32 22 31 22 21

Gaudí 25   19 26 26 26 25 25 21 25 24

Samuntada     9,5 13 14 11,5 11,5 8 14,5 12 12,5

  100   95,5 122 122 128 110 97 107 97 101

Centres adscrits Places   p3 p4 p5 1r 2n 3r 4t 5è 6è

Miquel Carreras 50   20 53 69 46 49 45 27 47 39
Agnès Armengol 25   17 25 25 24 17 21 18 17 18

Concòrdia 50   46 52 51 49 69 50 50 47 49

Font Rosella 50   44 23 50 41 48 47 47 46 44

Pau Casals 50   50 54 52 50 74 52 51 51 51

j Ramon Jiménez 25   18 25 12 20 20 13 16 24 16

  350   195 232 259 230 277 228 209 232 217

La oferta de secundaria de la zona está compartida 
con los centros de primaria de la zona de Concordia 
y Ca n’Oriac, con la distribución de centros siguiente: 

– Instituto Agustí Serra, que este curso ha ofrecido 3 
grupos, 90 plazas y la matrícula de los centros adscritos.

Los alumnos de 6º para el curso siguiente seran los 
siguientes: 

– Institutos Zona Concordia: Instituto Arraona, de dos 
grupos, aunque tiene capacidad autorizada para tres, 
entre 60 y 90 plazas e Instituto Ferrán Casablancas, de 

cuatro grupos, 120 plazas, aunque este año ha ofrecido 
5 grupos, 150 plazas.

Los alumnos de 6º de los centros adscritos para el cur-
so próximo serán los siguientes: 

A esta demanda potencial hay que añadir el alumnado 
de la zona de Can Llong-Castellarnau comentada an-
teriormente.

La construcción de un nuevo centro público de educa-
ción secundaria en la zona de Can Llong-Castellarnau 

estaba prevista para el año 2004, durante la redacción 
del Mapa de Sabadell 2004-2015.

Por este motivo, se reservó un terreno calificado como 
solar educativo, para la construcción de un instituto, 
en la parcela delimitada por las calles Berlín, Varsovia 
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y Copenhague. Este solar está situado estratégicamen-
te al lado de la actual Escuela Mas Boadella, para faci-
litar la escolarización de los chicos en el mismo barrio 
de Can Llong-Castellarnau.

La evolución demográfica registrada en el barrio de 
Can Llong-Castellarnau, según los datos del padrón 
municipal, confirman las previsiones iniciales de las 
necesidades de escolarización que se incorporaron en 
la elaboración del Mapa Escolar, con las previsiones 
del año 2004: 

Nacimientos 2010: 223 niños (p3 para el curso 2014-15)

Nacimientos 2011: 220 niños (p3 para el curso 2015-16)

Nacimientos 2012: 224 niños (p3 para el curso 2016-17)

Se pone de manifiesto, por tanto, la necesidad de pla-
nificar y poner en marcha un nuevo instituto en la zo-
na, para atender la demanda de plazas de enseñanza 
secundaria de esta zona.

Propuesta de resolución

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

1. Planificar y poner en marcha el nuevo IES Can 
Llong-Castellarnau de Sabadell (Vallès Occidental).

2. Incluir en los presupuestos 2013 y 2014 de la Gene-
ralitat las dotaciones presupuestarias necesarias y su-
ficientes para garantizar la entrada en funcionamiento 
de este nuevo instituto para el inicio del curso 2014-15.

3. Garantizar los recursos necesarios, humanos y ma-
teriales, para el sistema educativo en Cataluña, de ma-
nera que la garantía de la calidad de la enseñanza en 
todos los niveles educativos, así como la lucha contra 
el fracaso escolar, sean prioridades indiscutibles para 
Gobierno de la Generalitat, pues en la actual coyuntu-
ra de dificultades económicas y financieras, y ante la 
necesidad de cumplir con los objetivos de déficit, los 
gobiernos autonómicos deben recortar en otras Con-
sellerias y partidas, antes que en aquellos gastos que 
afectan directamente al ciudadano y a nuestra socie-
dad del bienestar, como son los recursos dedicadas a la 
educación, la sanidad y los servicios sociales.

Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’estació de 
tren de Camallera
Tram. 250-00696/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 30801 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat.

Exposició de motius

El tren ha esdevingut definitivament el mitjà de trans-
port més eficient per a desplaçaments de mitja i llarga 
distància, tant des de criteris energètics com econò-
mics. A més, el sistema ferroviari haurà d’adaptar-se i 
créixer per donar resposta a la demanda futura de des-
plaçament de persones i el transport de mercaderies.

Atès que a Catalunya per als desplaçaments de mitja-
llarga distància ja es disposa d’un servei d’alta velo-
citat que uneix les quatre capitals de província amb 
Europa i amb Saragossa i Madrid, és evident que cal 
actuar en les línies dels serveis de Rodalies i de Mitja 
Distància.

Històricament, les poblacions que estan connectades a 
la xarxa ferroviària, i també les del seu entorn, han ac-
cedit a un sistema de transport i de connexions capaç 
de generar oportunitats en tots els sentits. El sistema 
de gestió ferroviària, però, no s’ha adaptat a l’evolu-
ció social i demogràfica dels últims anys, bàsicament 
al creixement de la població en petites i mitjanes ciu-
tats, i també en els pobles al voltant d’aquests nuclis. 
A l’Alt Empordà la població va créixer un 40% entre 
2001 i 2011, i al Baix Empordà, gairebé un 30% en el 
mateix període.

Al municipi de Saus-Camallera-Llampaies hi ha l’es-
tació de tren de Camallera, tancada fa uns 25 anys. 
La seva construcció, el 1877, va suposar un factor de-
terminant en el desenvolupament d’aquest munici-
pi empordanès, afavorint el creixement demogràfic i 
la formació d’una petita indústria local que encara és 
present. El tancament de l’estació, malgrat la limitació 
de la freqüència de pas a uns quants trens de rodalies, 
no ha limitat l’ús del tren, sinó que ha experimentat 
un increment, també entre usuaris de les poblacions 
del voltant.
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La localització de l’abaixador de Camallera, al bell 
mig entre les estacions de Figueres i de Flaçà, esdevé 
un node potencial per a unes 25.000 persones, i inclou 
els habitants de L’Escala i Bàscara, que actualment 
s’han de desplaçar a Flaçà o bé optar per altres formes 
de transport menys eficients.

Actualment hi ha 8 trens de rodalies per sentit que 
connecten Camallera amb Girona i Figueres, però no 
n’hi ha cap de Mitja Distància que s’aturi, fet que po-
tenciaria aquesta estació com a node de connexió de 
les poblacions de l’interior i del litoral que tenen una 
estació de tren massa lluny i no els suposa cap avantat-
ge aquesta opció.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Afegir una aturada dels trens de mitja distància que 
recorren la línia Barcelona - Girona - Figueres - Port-
bou a l’estació de Camallera.

2. Estudiar l’ampliació i millora dels horaris i les fre-
qüències de pas dels trens de rodalies i dels de mitja 
distància en tota la línia Barcelona– Girona - Figue-
res - Portbou que permeti la seva implementació en un 
termini de tres mesos.

3. Impulsar les mesures necessàries perquè ADIF re-
obri l’estació de Camallera per donar servei i atendre 
les necessitats dels viatgers.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres, president; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marc Vidal i Pou, diputat, del GP d’ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre la consideració 
de les retribucions econòmiques de moni-
tors esportius, entrenadors i àrbitres com a 
exemptes de cotització a la seguretat social
Tram. 250-00697/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 30921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, 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’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

Per al desenvolupament de l’activitat de les entitats es-
portives és necessària la participació de persones col-
laboradores com entrenadors, àrbitres, preparadors 
físics, monitors, encarregats del material, etc., que de-
diquen unes hores setmanals a l’entitat. Les entitats 
esportives sense ànim de lucre han mantingut, com a 
pràctica habitual, la compensació econòmica a aques-
tes persones per a cobrir les despeses que els origina 
aquesta col·laboració.

Davant les inspeccions que Treball i Seguretat Social 
estan fent a clubs i entitats esportives respecte de l’ac-
tivitat d’aquest personal col·laborador no professional, 
i davant les conseqüències que això està comportant 
per a la viabilitat del sector d’esport de base, el grup 
proposant d’aquesta resolució considera imprescindi-
ble adoptar mesures que permetin aclarir la situació 
d’aquest personal que col·labora amb les entitats.

La prioritat hauria de ser garantir la supervivència de 
les entitats d’esport amateur, per la seva funció de fo-
ment de la pràctica esportiva amb valors educatius, de 
promoció d’hàbits saludables i de cohesió social. Per 
tant és necessari aclarir, facilitar i adequar mesures 
que permetin fer compatible els drets d’aquestes per-
sones col·laboradores i el compliment de la normativa 
de seguretat social, amb la supervivència dels clubs i 
entitats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya Insta el Govern a: 

1. Reclamar al govern de l’Estat que adopti les me-
sures necessàries per a assegurar que les retribucions 
econòmiques rebudes pel personal que fa de monitor, 
entrenador o àrbitre, com a compensació de les despe-
ses que els genera la seva activitat no professional, no 
siguin considerades com a salari i, en conseqüència, 
no hagin d’estar sotmeses a la obligació de cotitzar a la 
seguretat social.

2. Reclamar a la Inspecció de Treball i de Seguretat 
Social que, la moratòria d’inspeccions acordada actu-
alment, s’allargui fins que no s’hagin concretat aquests 
canvis, per a evitar provocar situacions de desigualtat.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres, president; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marta Ribas Frías, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures 
per a fomentar l’ocupació
Tram. 250-00698/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 30922 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació.

Exposició de motius

La crisi econòmica iniciada l’any 2008 està tenint un 
important impacte en les empreses i amb els treballa-
dors i treballadores. Les restriccions financeres a què 
ha de fe front el sector productiu, la reducció de la de-
manda i l’increment de l’atur són alguns dels princi-
pals efectes econòmics negatius per als quals fa falta 
articular solucions a diferents escales.

L’atur s’ha convertit en el primer problema que té la 
societat catalana i les seves institucions. L’atur durant 
aquests anys ha anat augmentant de manera conside-
rable en tot el territori català. L’Enquesta de Població 
Activa del primer trimestre de 2013 Catalunya té més 
de nou-cents mil persones en atur, un 24,53%. L’atur 
està accentuant encara més l’exclusió social i l’aug-
ment de la pobresa.

El 2012 el Govern de l’Estat espanyol va reduir un 
56% els recursos destinades a Catalunya per al des-
envolupament de les polítiques actives d’ocupació. En-
guany també s’ha vist minvat el pressupost en un 2M 
euros.

Malgrat això, ens preocupa també que el Govern de 
Catalunya no faci una aportació extraordinària, amb 
l’objectiu d’incrementar els recursos econòmics per a 
la realització de polítiques actives d’ocupació i desen-
volupament local.

La Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya va 
informar als agents socials i econòmics i a les enti-
tats municipalistes de la programació SOC 2013. ICV-
EUiA creiem que aquesta programació suposa un 
canvi de model de les polítiques actives d’ocupació re-
alitzada fins aleshores a Catalunya i vulnera els apar-
tats a i c de la Moció del Parlament de Catalunya en 
la que s’interpel·lava al Govern sobre l’atur i les mesu-

res per fomentar l’ocupació aprovada pel Ple del Parla-
ment el 23 de maig de 2013.

En l’actual situació de crisi i d’atur, les polítiques ac-
tives d’ocupació no són solament els plans d’ocupa-
ció sinó que es fa necessari disposar d’altres instru-
ments com són els projectes innovadors i programes 
de suport a la planificació territorial amb l’objectiu 
de proporcionar eines a les entitats locals per imple-
mentar programes, projeccions i accions per estimu-
lar el creixement econòmic i la generació d’ocupació 
local. També el Programa Treball als barris que per-
met combinar, mitjançant una Carta de Serveis, fins a 
16 tipus d’acció diferents d’acord a les necessitats de 
cadascun dels territoris. De fet, en desaparèixer els 
Programes 2 i 3 (Dispositius d’inserció dirigits als col-
lectius de més difícil inserció i els Dispositius d’igual-
tat home-dona) es deixaran de prestar serveis a més de 
10.000 persones en situació d’atur. El SOC ha de con-
tinuar fomentant el desenvolupament local dels terri-
toris, mitjançant programes que permetin la planifica-
ció estratègica concertada per l’administració local i 
els agents socials. Només d’aquesta manera es podran 
executar els programes de polítiques actives, d’orien-
tació i formació, alineats amb les decisions preses pels 
agents del territori i adients a les necessitats del teixit 
productiu.

Els governs locals ha anat assentant les estructures po-
lítiques i tècniques de desenvolupament local creades, 
en alguns casos, com a reacció a la crisi econòmica. 
Alhora, s’han generat valuoses experiències i aprenen-
tatges, fins al punt que s’admet ja sense ambigüitats, 
que des de l’àmbit local es pot i s’ha d’actuar en favor 
de la dinamització econòmica i la creació d’ocupació, 
Segons reconeix la mateixa Comissió Europea, l’àm-
bit local es considera, avui, l’idoni per experimentar i 
innovar en matèria de polítiques de desenvolupament 
local.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. A complir la Moció del Parlament de Catalunya so-
bre l’atur i les mesures per fomentar l’ocupació apro-
vada pel Ple del Parlament el 23 de maig de 2013.

2. A que incrementi amb recursos propis per al desen-
volupament de les polítiques actives d’ocupació i des-
envolupament local, ja que l’atur ha de ser la principal 
prioritat del Govern i reorienti la programació SOC 
i implementi econòmicament aquells programes que 
han quedat exclosos de la programació 2013.

3. A impulsar la reforma de la Llei d’Ordenació del 
Sistema d’Ocupació i de creació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya amb vocació de consens i adequant-la a 
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les realitats socioeconòmiques territorials, en concret 
de major proximitat a les persones, al teixit productiu 
i econòmic, a les administracions locals i al conjunt 
d’agents que actuen en el territori en polítiques actives 
d’ocupació i donar una empenta a les estratègies terri-
torials on es reconegui el paper dinamitzador que te-
nen les administracions locals en l’articulació de mo-
dels mixtes de treball i col·laboració.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres, president; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marc Vidal i Pou, diputat, del GP d’ICV-
EUiA

3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat general sobre la situació de la joventut
Tram. 255-00002/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 31336; 31337; 31338; 31364; 

31368; 31369; 31371 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.07.2013

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 31336)

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artí-
culos 132 y 133 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta las siguientes propuestas de resolución, subsigui-
entes al Debat general sobre la situació de la joventut 
(tram. 255-00002/10).

Plan de Medidas Urgentes en Políticas de 
Juventud

A. Se propone la adopción de un Plan de medidas ur-
gentes en políticas de juventud, estructurado en torno 
a cinco ejes estratégicos: formación; emprendimiento; 
reactivación económica y acceso al mercado laboral; 
acceso a la vivienda; cultura, sociedad y participación 
democrática.

B. Se adoptará un compromiso político de dotación 
económica suficiente en los presupuestos de 2014 para 
desarrollar y ejecutar las medidas acordadas.

C. Se creará un Comité de Seguimiento del presente 
Plan, formado por representantes del Govern, de todas 
las fuerzas parlamentarias y de actores empresariales 
y sociales, encargado de redactar informes trimestra-
les de seguimiento y evaluación (cuantitativa y cuali-

tativa) del estado de desarrollo, ejecución y cumplimi-
ento de las medidas acordadas. El marco de control 
político de dicho Comité será la Comisión de Juventud 
del Parlamento de Cataluña.

Eje I. formación

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a desarrollar durante los años 2013 y 2014 un 
Programa Integral de Mejora de la Calidad del Siste-
ma Educativo y de Formación Profesional, consistente 
en las siguientes medidas 

1. Adoptar un plan de adecuación de la formación dis-
ponible en los diferentes niveles educativos a las ne-
cesidades del mercado de trabajo en el medio y largo 
plazo, tanto en metodologías de trabajo, como en con-
tenidos, como en especialidades formativas.

2. Implementar un programa de lucha contra el aban-
dono escolar que trabaje, además de aspectos formati-
vos, aspectos motivacionales y sociales y que garanti-
ce una mayor participación de los entornos familiares. 
Este programa contará con la figura de tutores mento-
res para aquellos casos en los que existe mayor peligro 
de abandono, porque acompañan al alumno durante 
toda la época escolar, así como con la participación 
de las entidades que presten servicios sociales en el 
entorno del joven y las entidades del tercer sector im-
plicadas.

3. Asegurar la continuidad de la sexta hora en los ho-
rarios escolares de todas las escuelas de Cataluña y 
dar cumplimiento a la moción 30/IX del Parlamento 
de Cataluña, aprobada el 20 de junio de 2011, sobre la 
sexta hora en la educación primaria y la elaboración 
de un plan contra el fracaso escolar.

4. Respecto al conocimiento de idiomas

a) Reforzar el conocimiento de idiomas e implantar un 
modelo trilingüe catalán, castellano e inglés como len-
guas vehiculares en el sistema educativo catalán.

b) Aumentar el número de plazas de las Escuelas Ofi-
cia-les de Idiomas para facilitar el aprendizaje de len-
guas extranjeras y mejorar la capacitación de las per-
sonas jóvenes en idiomas.

5. En el ámbito universitario

a) Revertir el aumento de las tasas y redefinir los sis-
temas de becas universitarias, para hacerlas más acor-
des a la situación familiar y socioeconómica de los 
alumnos y al rendimiento académico. Se debe garanti-
zar que ninguna persona quede fuera del sistema uni-
versitario por motivos socioeconómicos.

b) Proceder a una reforma universitaria que garantice un 
modelo de excelencia y una oferta universitaria más ori-
entada a las necesidades del mercado laboral de los próxi-
mos años. Para ello se definirá un mapa global de uni-
versidades y de recursos universitarios en Cataluña que  
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dé una visión general de la oferta formativa. Esta oferta 
formativa se pondrá en relación con las necesidades del 
mercado de trabajo a medio y largo plazo, y se proce-
derá a un mayor ajuste de las plazas y especia-lidades.

c) Promover en el ámbito universitario la I+D+I. En 
particular, se aprobará una partida presupuestaria con-
creta para fomentar el apoyo a proyectos de investiga-
ción donde participen los jóvenes, priorizando aque-
llos dedicados a sectores estratégicos, con mayores 
posibilidades de crecimiento.

d) Definir un mecanismo ágil de coordinación de las 
bolsas de trabajo universitarias, así como fomentar  
las bolsas especializadas por temáticas y más coor-
dinadas con el Servei d’Ocupació de Catalunya que 
ofrezcan ofertas laborales, prácticas en empresas y 
formación complementaria.

e) Impulsar un programa de créditos blandos para el 
acceso a los estudios de grado y de postgrado, con  
el apoyo del Institut Català de Finances, cuya devolu-
ción comenzará una vez el estudiante se haya incorpo-
rado al mercado laboral.

f) Crear un circuito o red de empresas colaboradas en-
tre todas las universidades catalanas que conlleve in-
centivos y ventajas para las empresas de forma que se 
potencie su colaboración a largo plazo.

6. En el ámbito de la formación profesional 

a) Elaborar y actualizar periódicamente un mapa de 
necesidades formativas relacionadas con las deman-
das del mercado de trabajo. Este mapa, que se ela-
borará en coordinación con el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, los agentes sociales y las entidades loca-
les, servirá de base para establecer una planificación 
dinámica de la oferta formativa.

b) Incrementar el número de plazas de los diferentes 
sistemas de formación profesional y ocupacional, es-
pecialmente en sectores emergentes y reorientar la 
oferta en función de las necesidades de los sectores 
productivos.

c) Revertir el aumento de las tasas en la matriculación de 
módulos formativos para el próximo curso 2013/14 para 
asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a los 
diferentes subsistemas de formación profesional.

d) Elaborar e implementar un plan de mejora de la 
imagen social de la FP, con el objetivo de fomentarla y 
de aumentar los porcentajes de estudiantes que optan 
por la formación profesional hasta los porcentajes me-
dios actuales de la Unión Europea.

e) Elaborar e implementar un plan para integrar los 
subsistemas de formación profesional y apostar por la 
conexión de la formación y la empresa a través de la 
formación profesional dual y en alternancia.

f) Mejorar el sistema de reconocimiento de compe-
tencias adquiridas mediante la experiencia laboral 

mediante convocatorias abiertas permanentes, que 
permitan en cualquier momento iniciar el proceso de 
reconoci-miento.

g) Firmar un convenio con los centros de FP inicial que 
potencie la oferta de formación continua y formación 
ocupacional en dichos centros, especialmente los de ti-
tularidad pública, como mejor garantía de una oferta 
integrada de formación profesional en todo el territorio 
y sectores. Para ello se deberá potenciar la red pública 
de centros integrados de Formación Profesional.

7. Desarrollar un programa específico de fomento de la 
movilidad de los estudiantes desde la educación obliga-
toria, en coordinación con otros sistemas educativos y 
formativos del resto de Comunidades Autónomas.

Eje 2. Emprendimiento

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a desarrollar durante los años 2013 y 2014 un 
Programa de Fomento del Emprendimiento y el Au-
toempleo para Jóvenes, consistente en las siguientes 
medidas 

8. Aprobar e implementar un paquete de medidas fi-
nancieras y fiscales de apoyo al emprendimiento y el 
autoempleo, que contenga entre otras las siguientes 
medidas.

a) Impulsar un programa de microcréditos para la fi-
nanciación de proyectos empresariales y del autoem-
pleo, a través del Institut Català de Finances, y desti-
nar un porcentaje no inferior al 25% de los recursos 
gestionados por el ICF a este tipo de proyectos.

b) Impulsar convenios entre las Administraciones pú-
blicas y las entidades financieras que han recibido 
inyección de fondos públicos para impulsar la conce-
sión de microcréditos por parte de estas entidades a 
autónomos y proyectos empresariales. Dichos créditos 
se concederán en base a la viabilidad del proyecto em-
presarial.

c) Impulsar, con el conjunto de Administraciones pú-
blicas, medidas tributarias que permitan deducciones 
y/o bonificaciones de mínimo un 75% en las nuevas al-
tas de jóvenes autónomos, durante un período mínimo 
de tres años.

d) Impulsar, con el conjunto de Administraciones pú-
blicas, especialmente con entidades locales, el refuer-
zo de medidas tributarias que permitan deducciones 
y/o bonificaciones para que los jóvenes puedan poner 
en marcha empresas de nueva creación.

e) Aumentar las deducciones en la escala autonómica 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
por la colegiación en colegios profesionales, sea la co-
legiación obligatoria o no.

f) Crear un programa específico de apoyo a las asocia-
ciones de jóvenes emprendedores y empresarios.
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9. Elaborar e implementar un plan de coordinación de 
todos los servicios destinados al fomento del empren-
dimiento y el autoempleo en Cataluña, dependientes 
de las diferentes administraciones públicas y entida-
des destinadas a esta actividad. Este plan deberá con-
tener medidas específicas para la no duplicidad de ac-
tividades, la potenciación de economías de escala, el 
aprovechamiento de instalaciones y recursos, y la es-
pecialización sectorial, entre otros.

10. Diseñar e implementar un plan autonómico de pu-
esta en valor y coordinación de todas las infraestruc-
turas de ubicación empresarial (viveros de empresas, 
semilleros de empresas, etc) para facilitar el acceso a 
las personas jóvenes. De la misma manera, configurar 
un mapa de polígonos y zonas industriales de Cata-
luña, garantizando la coordinación de estos espacios 
industriales en función de las necesidades del sector, 
y reordenar la red de centros tecnológicos de Cataluña 
como instrumento al servicio de la actividad del tejido 
productivo y que ofrezca un mejor mapa industrial a 
los jóvenes.

11. Diseñar e implementar un programa específico de 
fomento del emprendimiento e innovación en ámbitos 
del tercer sector a través de fórmulas cooperativas y de 
autogestión. En particular, crear un subprograma es-
pecífico de I+D+I para financiar proyectos de experi-
mentación e innovación en áreas estratégicas como el 
empleo, la sanidad, la educación o la inclusión de los 
colectivos más vulnerables.

12. Poner en marcha definitivamente la ventanilla 
única empresarial, la simplificación administrativa 
de trámites, la eliminación de trabas y barreras ad-
ministrativas y los gastos burocráticos para el inicio 
de actividades económicas. A tal efecto, se adoptarán 
medidas de coordinación efectiva de las diferentes ad-
ministraciones y entidades implicadas en la puesta en 
marcha de negocios y actividades empresariales, y se 
implantará un principio de control ex post de los re-
quisitos burocráticos y administrativos.

13. Incorporar de forma transversal, en todos los ci-
clos formativos y educativos, los valores y contenidos 
formativos relacionados con el emprendimiento. 

Eje 3. Reactivación económica y acceso al 
mercado laboral

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a desarrollar durante los años 2013 y 2014 un 
Plan de Reactivación Económica y de Acceso de los 
Jóvenes al Mercado Laboral, consistente en las sigui-
en-tes medidas 

Reactivación económica: Apuesta por la innovación e 
industrialización

14. Fomentar los estudios universitarios tecnológicos 
para garantizar la formación de suficientes profesiona-

les para sustentar el crecimiento de las empresas tec-
nológicas, así como adoptar medidas para posibilitar 
la capitalización del aprendizaje de los jóvenes, espe-
cialmente en proyectos de investigación.

15. Potenciar la creación de institutos mixtos de inno-
vación universidad-empresa, con el objetivo de favo-
recer la transferencia tecnológica, así como orientar la 
transferencia de conocimiento desde los centros públi-
cos de investigación hacia el sector privado alineándo-
se con las posibilidades de las empresas radicadas en 
Cataluña para generar actividad económica a partir de 
la misma y poder competir globalmente. Por eso, es 
vital contar con una política de I+D+I cercana a la em-
presa y con la creación de un sistema de transferencia 
tecnológica que fomente la innovación.

16. Reforzar mediante programas específicos la ima-
gen del empresario, del emprendedor y de las perso-
nas que impulsan la innovación y la internacionali-
zación desde las empresas. Se debe comunicar a la 
sociedad en general y a los jóvenes en concreto, los 
aspectos positivos de la actividad económica de las 
empresas, los beneficios de la propiedad industrial 
e intelectual, así como la importancia de la innova-
ción y la internacionalización de nuestro tejido pro-
ductivo.

17. Potenciar las estrategias de concentración, alianzas 
y colaboración empresarial de las pymes para sumar 
capacidad productiva y aumentar la posibilidad de in-
novación e industrialización que se ofrece a los jóve-
nes, mejorar su capacidad financiera, el acceso a nue-
vos mercados y economías de escala.

18. Introducir líneas de ayuda, apoyo legal y finan-
ciero, y premios para empresas que desarrollen pa-
tentes comerciales creadas por ellas mismas o en 
colaboración con universidades o centros tecno-
lógicos y que sean desarrolladas por otros sectores 
económicos.

19. Priorizar desde el Institut Català de Finances la 
financiación de la actividad empresarial de los jóve-
nes vinculada a aquellas actividades orientadas a la 
creación de nuevos productos o servicios y a su co-
mercialización en mercados internacionales, propor-
cionando líneas de crédito o avales que permitan a 
las empresas el acceso a liquidez del circulante, su 
capitalización, así como recursos financieros esta-
bles a largo plazo.

20. Elaborar un protocolo ágil de intervención prefe-
rente para la mediación en los procesos de reestruc-
turación, deslocalización o cierre de empresas indus-
triales que permita, entre otros, anticipar tendencias, 
prevenir, identificar y ofrecer alternativas que facili-
ten la viabilidad, ya sea total o parcial, de las activida-
des de dichas empresas, con el objetivo de garantizar 
el mantenimiento de las actividades productivas y el 
mayor número de puestos de trabajo.
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Acceso al mercado laboral: prácticas en empresas, fo-
mento de la contratación y reforma del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya

21. Promover los programas de prácticas en empresas 
y de formación y aprendizaje para jóvenes en situación 
de desempleo, adoptando medidas para que la contra-
tación de jóvenes no suponga prácticamente ningún 
coste a las empresas, y que permita una primera expe-
riencia laboral y combinar formación y trabajo como 
garantía fundamental del éxito de la transición escue-
la-trabajo. Dichos contratos deberán estar basados en 
los siguientes principios

a) Fomentar programas de prácticas que ofrezcan una 
mayor seguridad jurídica a los jóvenes y que tengan un 
mayor protagonismo del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya en la organización, seguimiento y evaluación de 
esta prácticas.

b) Generar una red de empresas que colaboren asidua-
mente en programas de prácticas y que se comprome-
tan a la formación interna de los jóvenes.

c) Definir parámetros que permitan un mayor recono-
cimiento de los periodos de prácticas como periodos 
de trabajo efectivo, para facilitar así su reconocimien-
to en el perfil curricular de los jóvenes y en las ofertas 
públicas de empleo.

d) Facilitar la realización de prácticas en empresas y 
entidades sin ánimo de lucro, para posibilitar la ad-
quisición de competencias profesionales y conseguir 
la inserción en el mercado de trabajo. Los convenios 
incluirán medidas que contemplen la conversión de es-
tas prácticas en contratos laborales estables.

22. Aprobar e implementar en el primer trimestre de  
2014 un programa de fomento de la contratación  
de jóvenes, que incluya las siguientes medidas 

a) Instar al Gobierno de España a impulsar bonificacio-
nes, durante los dos primeros años, de hasta el 100% de 
las cuotas empresariales de las cotizaciones a la Seguri-
dad Social a aquellas empresas que contraten a jóvenes.

b) Impulsar, con el conjunto de Administraciones pú-
blicas, especialmente con las corporaciones locales, 
medidas tributarias para posibilitar deducciones y/o 
bonificaciones fiscales en las empresas que contraten 
a jóvenes.

c) Impulsar, con el conjunto de Administraciones pú-
blicas, medidas administrativas para evitar fórmulas 
de contratación de jóvenes que supongan los denomi-
nados «contratos basura».

d) Poner en marcha campañas de sensibilización diri-
gidas a empresas sobre las ventajas de la contratación 
de jóvenes en sus plantillas.

e) Impulsar convenios entre las Administraciones pú-
blicas y las organizaciones empresariales para facili-
tar y potenciar la contratación de jóvenes.

23. Facilitar el acceso a la información de los derechos 
laborales de los jóvenes mediante información espe-
cífica en la página de Internet del Departamento de 
Empresa y Trabajo, que englobe todas las cuestiones 
relacionadas con este colectivo, como por ejemplo li-
mitaciones de jornada para menores de edad, horas 
extraordinarias, contratos, permisos, formación, con-
ciliación, cesión de trabajadores, o sanciones estable-
cidas para las infracciones.

24. En aplicación de la Garantía Juvenil Europea, ga-
rantizar el derecho de los jóvenes a acceder al mercado 
de trabajo de calidad, a recibir formación, información 
o reorientación formativa, ofertada por la Administra-
ción, en un cierto período de tiempo después de ha-
ber perdido su puesto de trabajo o después de haber 
concluido su paso por el sistema educativo reglado. La 
Unión Europea fija este período de tiempo en un plazo 
de cuatro meses después de quedarse en paro o acabar 
la educación reglada.

25. Poner en marcha programas de prácticas o experi-
encias laborales iniciales de jóvenes en entidades pú-
blicas, empresas o entidades sin ánimo de lucro, o en 
otros paí-ses, que incorporen medidas de fomento y 
compromiso del retorno transcurridos unos años.

26. Poner en marcha un sistema de coordinación in-
tegral (a nivel operativo y organizativo) entre el SOC 
y otras estructuras e instituciones de ámbitos como la 
educación, la formación profesional y el sistema uni-
versitario, para aprovechar los recursos formativos 
disponibles de manera integrada y coordinada, y me-
jorar las posibilidades de inserción de los jóvenes.

27. Redefinir los colectivos de atención prioritaria de 
forma que se adecúen más a la realidad actual de la 
demanda de empleo de los jóvenes en Cataluña y me-
jorar el sistema de clasificación de la demanda de em-
pleo para facilitar que el SOC, preste un servicio más 
adecuado a las necesidades de este colectivo.

28. Revisar y ofrecer un catálogo de servicios de 
mayor calidad destinados al sector empresarial y a las 
personas emprendedoras jóvenes, y generar una red 
estable de colaboración entre el SOC y empresas para 
facilitar, entre otros, programas de prácticas profesio-
nales o de formación.

29. Fomentar la cooperación y coordinación del SOC 
con el Servicio Público de Empleo Estatal, el resto de 
servicios públicos de empleo autonómicos y progra-
mas de movilidad a nivel europeo, especialmente en 
lo referido a la intermediación laboral y la difusión de 
ofertas de trabajo destinadas a jóvenes.

30. Revisar los protocolos de actuación y llevar a cabo 
un proceso de simplificación administrativa y unifica-
ción de procesos operativos que permita obtener eco-
nomías de escala y eliminar cualquier exceso de buro-
cratización en las tareas del SOC.
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31. Redefinir un nuevo sistema de participación de las 
entidades cooperadoras y colaboradoras del SOC (es-
pecialmente en materia de orientación, formación y 
capacitación) que resulte más ágil, más flexible y más 
transparente. Esta colaboración deberá estar orientada 
a conseguir una atención en materia de empleo más 
especializada y de más calidad.

32. Implantar un sistema de evaluación por resultados 
de todas las actividades del SOC que tenga en cuenta 
de forma específica el impacto en los jóvenes y sus ne-
cesidades específicas.

33. Posibilitar que la orientación laboral que reciben 
los jóvenes se adelante y comience en edades más 
tempranas, en coordinación entre el SOC y los dife-
rentes niveles del sistema educativo.

Eje 4. Acceso a la vivienda

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a desarrollar durante los años 2013 y 2014 un 
Programa de Emancipación y Acceso a la Vivienda 
para Jóvenes, consistente en las siguientes medidas 

34. Incentivar la incorporación de la vivienda desocupa-
da en el mercado de alquiler minorista, mejorando las 
garantías jurídicas de los arrendadores, tanto en el cobro 
del alquiler como en el mantenimiento de la vivienda.

35. Facilitar el acceso al parque público de viviendas 
y el parque de viviendas de las entidades financieras, a 
través de programas de alquiler social.

36. Adoptar e implementar convenios de colaboración 
con las corporaciones locales para financiar la adquisi-
ción de excedentes de viviendas vacías para que sean 
destinadas a viviendas de protección oficial de alquiler.

37. Impulsar convenios de colaboración entre las Ad-
ministraciones públicas y la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(SAREB) con el objetivo de poner los activos de vi-
vienda de la SAREB a disposición de programas de 
alquiler social, orientados especialmente para los jó-
venes.

38. Impulsar, con el resto de Administraciones públi-
cas, medidas tributarias que permitan la exención del 
pago de impuestos municipales a aquellos inmuebles 
que sean destinados al alquiler social para jóvenes.

39. Impulsar, con el resto de Administraciones públi-
cas, acuerdos que permitan la obtención de vivienda 
de alquiler social para jóvenes con las entidades finan-
cieras a través de la intermediación social.

40. Aumentar las deducciones en la escala autonómica 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por 
el acceso en régimen de alquiler a la vivienda habitual.

41. Reducir en un 50% el gravamen del Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales aplicable a la adqui-

sición de primera vivienda habitual a los menores de 
treinta y cinco años.

Eje 5. Cultura, sociedad y participación 
democrática

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a desarrollar durante los años 2013 y 2014 un 
Programa de Medidas Transversales para los Jóvenes, 
que abarque los siguientes ámbitos 

42. Fomentar entre los jóvenes valores relacionados 
con el respeto a la persona, la tolerancia, el valor de 
la diversidad y la prevención de cualquier tipo de dis-
criminación por motivos de sexo, nivel social, lengua 
materna, orientación sexual, origen, ideología política, 
etc. Para ello, se pondrán en marcha campañas especí-
ficas de sensibilización y se incorporarán estos valores 
de forma trasversal en los diferentes niveles educati-
vos y programas públicos.

43. Garantizar, de forma coordinada con los servicios  
sociales y entidades del tercer sector, programas de 
apoyo a jóvenes en riesgo de exclusión social, en par-
ticular los programas de lucha contra el consumo de 
drogas y de prevención de conductas delictivas y an-
tisociales.

44. Poner en marcha programas de aumento de parti-
cipación democrática, social, cultural, política, educa-
tiva y asociativa especialmente destinados a jóvenes.

45. Fomentar la actividad de creación artística, cultu-
ral e intelectual producida por jóvenes. 

46. Potenciar las oportunidades de acceso a la oferta 
cultural y artística para jóvenes mediante tarifas redu-
cidas o abonos.

47. Impulsar la reproducción de producciones audiovi-
suales en versión original subtitulada para mejorar el 
dominio de idiomas extranjeros y aumentar el conoci-
miento de diferentes entornos culturales.

48. Impulsar la creación de un carné único que permi-
ta el acceso de los jóvenes a todas las bibliotecas pú-
blicas de Cataluña, incluyendo las universitarias.

59. Aumentar las deducciones en la escala autonómi-
ca del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
por la participación en proyectos sociales, de volunta-
riado o de asociacionismo.

50. Reformar el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya para que su funcionamiento se ajuste al fo-
mento del asociacionismo juvenil, con menor injeren-
cia política y mayor representatividad de las diversas 
opciones políticas, culturales y sociales de la juventud 
catalana.

Palacio del Parlamento, 24 de julio de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s
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Propostes de resolució presentades pel Grup Mixt (reg. 
31337)

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 
del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució subsegüent al Debat general sobre 
la situació de la joventut (tram. 255-00002/10).

Proposta de resolució

Empreses de treball temporal

1. Cancel·lar les llicències d’activitat atorgades a les 
100 empreses de treball temporal operatives a Cata-
lunya amb l’objectiu de convertir el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) en l’únic intermediari en el mer-
cat laboral.

2. Augmentar la partida pressupostària destinada a fi-
nançar el SOC així com el nombre de treballadors que 
hi presten servei, en especial, els orientadors laborals.

3. Incrementar la xarxa d’oficines del SOC arreu del 
territori així com augmentar les transferències de la 
Generalitat als ajuntaments perquè puguin reforçar les 
borses de treball i els serveis d’intermediació laboral 
municipals.

Educació secundària

1. Dotar el sistema educatiu per aportar perspectiva 
de gènere a l’ensenyament mitjançant la formació es-
pecífica i contínua del personal docent, la participa-
ció d’expertes en la matèria i la revisió del material 
didàctic.

2. Assegurar l’educació en l’àmbit de les noves tecno-
logies i en un ús no abusiu i responsable de les xarxes 
socials.

Estudis postobligatoris

1. Derogar les taxes per als estudis no obligatoris per 
bastir un servei públic d’educació gratuït.

Formació professional

1. Assegurar que les pràctiques en empreses siguin re-
munerades i serveixin per formar l’alumnat en relació 
amb els estudis que cursin o hagin cursat.

2. Ordenar i planificar el sistema de formació professi-
onal per tal de detectar-ne les deficiències.

3. Centralitzar tota l’oferta de FP en un portal web.

4. Integrar els tres subsistemes de formació professio-
nal (PQPI, FP grau mitjà i FP grau superior) i avançar 
en el reconeixement i acreditació de competències.

Pla nacional d’habitatge per a joves

1. Articular i consolidar promocions d’habitatges de 
lloguer per a joves a partir dels parcs immobiliaris de 
pisos buits propietat de la banca privada i de les enti-
tats financeres rescatades amb diner públic.

2. Promoure, potenciar i atorgar suport financer a les 
cooperatives de cessió d’ús d’habitatge.

3. Destinar una part de les partides pressupostàries 
destinades a polítiques de rehabilitació a fomentar i 
promoure la masoveria urbana.

4. Articular un sistema d’avals públics i d’asseguran-
ces que permetin als joves accedir amb facilitat i ga-
ranties al lloguer d’habitatges.

5. Recuperar l’article 42.6 de la Llei pel Dret a l’Habi-
tatge que preveu l’acció de l’administració per garantir 
la funció social dels habitatges buits a través de l’ex-
propiació temporal de l’usdefruit i promoure les mesu-
res necessàries que permetin l’ús d’habitatges i espais 
que estiguin abandonats i que siguin ocupats amb fi-
nalitats socials, culturals i de propi habitatge.

6. Determinar la no actuació policial davant les ocu-
pacions d’immobles i espais abandonats amb finalitats 
socials, culturals i de propi habitatge.

7. Instar a la despenalització de l’ocupació recollida al 
Codi Penal, malgrat actualment sigui matèria compe-
tencial de l’Estat espanyol.

Pagesia

1. Redactar una pla nacional per afavorir i aconseguir 
augmentar les incorporacions de joves que permeti el 
relleu generacional i l’augment de pagesos actius.

2. Exempció de l’ajut de primera incorporació de joves 
de tributar per IRPF.

3. Incloure una exempció pels ajuts dels plans de mi-
llora i les incorporacions de joves.

4. Eliminar les condicions que limiten poder accedir 
als ajuts màxims als joves que s’incorporen a l’agri-
cultura.

5. Fer efectiu l’acord del Ple del Parlament de Cata-
lunya del 14 d’abril de 2010 de «negociar amb el go-
vern de l’Estat la modificació dels requisits fixats en el 
Marc Nacional de desenvolupament rural 2007-2013 
pel que fa a la mesura d’ajuts a la incorporació de jo-
ves, per tal que en la modalitat de bonificació d’in-
teressos puguin assolir l’ajut màxim possible les que 
persones que necessitin un finançament a llarg termini 
derivat de les necessitats d’adequar el capital de l’ex-
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plotació o per a l’adquisició de la totalitat o part d’una 
explotació, inclosa la indemnització als cohereus».

Transport

1. Establir gratuïtat o tarifes reduïdes de transport pú-
blic per a joves aturats, assalariats en precari i estudi-
ants els ingressos dels quals estiguin per sota determi-
nats nivells de renda familiar.

2. Garantir que la xarxa de transport públic faci efec-
tiu el desplaçament dels joves fins a les Universitats 
Públiques del país.

Publicitat

1. Establir un marc legal i un control efectiu sobre 
els patrons estètics usats en la publicitat per tal que 
aquests no atemptin contra la dignitat de les persones 
o vulneri els seus drets i especialment la que presenti 
una imatge vexatòria de les dones.

2. Evitar la inserció de publicitat que contingui patrons 
estètics, relacionals i d’assignació de rols per gènere 
als mitjans de comunicació en la franja horària infantil

Drets laborals

1. Desenvolupar un servei d’assessorament i forma-
ció en drets laborals que garanteixi l’accés a la for-
mació en aquest àmbit a totes les joves d’arreu dels  
territoris.

2. Impartir formació en àmbit de drets laborals i sindi-
cals a partir de la xarxa existent en centres educatius, 
ens locals, entitats juvenils i centres de treball amb ín-
dex rellevant de contractació de treballadores joves.

3. Augmentar els controls i inspeccions de treball als 
establiments de restauració, oci i serveis vinculats al 
turisme i als contractes de temporada per tal de garan-
tir al màxim l’absència d’abusos d’horaris i de condici-
ons físiques i legals de treball.

Salut

1. Garantir una bona salut sexual i reproductiva per 
totes les joves, amb accés lliure i gratuït als serveis de 
planificació familiar, inclosa la interrupció voluntària 
de l’embaràs.

2. Garantir l’accés a tècniques de reproducció assisti-
da per a les dones que triïn exercir la seva maternitat 
de forma autònoma, en el sí d’una parella lèsbica o en 
qualsevol format de convivència.

3. Garantir l’educació en la prevenció de les drogode-
pendències, mitjançant una formació continuada en 
aquest àmbit.

Drets polítics

1. Garantir el dret fonamental a la manifestació de to-
tes les joves a partir de la facilitació de l’ocupació de 
l’espai públic i l’eliminació de la presència policial in-
vasiva i coercitiva.

2. Eliminació definitiva dels arxius policials que in-
corporen una base de dades de les joves del país amb 
implicació política i que en recullen aspectes com la 
seva ideologia i informacions relatives a la seva activi-
tat social, sindical, política i relacional.

3. Activació efectiva i dotada de recursos per tal de 
perseguir les activitats il·lícites, agressions i manifes-
tacions feixistes i racistes de grups organitzats amb 
aquestes finalitats.

Associacionisme juvenil

1. Garantir un espai propi a les entitats d’educació en 
el lleure perquè puguin desenvolupar amb facilitat les 
seves activitats.

2. Activació i dotació de recursos a aquelles entitats de 
l’educació en el lleure (caus i esplais) reconeixent així 
la seva tasca educativa pel desenvolupament personal i 
col·lectiu i contra l’exclusió social.

3. Instar els ajuntaments a derogar aquells punts de 
l’ordenança del civisme que privin a joves i associaci-
ons de la utilització de l’espai públic.

Violència de gènere

1. Activar i dotar de recursos per a realitzar tallers i 
formació continua de prevenció de la violència de gè-
nere.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2013

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 31338)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 
del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució subsegüent al Debat general so-
bre la situació de la joventut (tram. 255-00002/10).
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Proposta de resolució

0. Marc general i accions transversals

0.1 El Parlament de Catalunya expressa la seva solida-
ritat amb la generació formada per un milió de cata-
lans i catalanes joves que sense cap co-responsabilitat 
en els elements que varen conduir a la crisi econòmi-
ca que viu Catalunya, en reben les conseqüències més 
negatives de manera virulenta, especialment en el seu 
accés al treball, condició indispensable per a la rea-
lització personal i la prosperitat. La joventut de Ca-
talunya reclama i necessita un autèntic pla de rescat 
per no esdevenir una generació perduda. La crisi està 
suposant una excusa per a propiciar una reculada de 
drets adquirits amb esforç durant anys. En aquest sen-
tit, es constata que les polítiques d’austeritat han re-
sultat especialment lesives per a la joventut, a través 
de les retallades en educació, l’increment dels preus 
de matrícula universitària o taxes de FP, la supres-
sió de la Renda Bàsica d’Emancipació, però sobretot 
i en primer lloc la reforma laboral de 2012, que un 
any després de la seva aplicació demostra haver tingut 
un efecte marcadament advers sobre l’ocupació i les 
condicions laborals de la joventut. La conseqüència és 
l’increment de la desigualtat i el trencament de la co-
hesió social bàsica.

0.2 El Parlament de Catalunya declara la necessitat de 
que el Govern de la Generalitat completi el desplega-
ment de l’article 142 EAC, que atorga la competència 
exclusiva en matèria de joventut, i en conseqüència 
disposi d’un ventall ample i estable de polítiques pú-
bliques adreçades a les persones joves, per tal de com-
pensar els factors que incideixen en una major fragi-
litat d’aquest col·lectiu respecte d’altres sectors de la 
societat. La llei 33/2010 de Polítiques de Joventut i el 
Pla Nacional de la Joventut 2010-2020 han de consti-
tuir el marc de les polítiques a desplegar pels poders 
públics catalans, amb el rang institucional i la sufici-
ència financera adients per fer front a una prioritat so-
cial.

0.3 El Parlament de Catalunya es compromet a pro-
moure les reformes per a un aprofundiment de la qua-
litat democràtica que la ciutadania, i específicament 
una gran majoria de catalans i catalanes joves, prime-
ra generació nascuda i educada en democràcia, recla-
men amb urgència i preocupació.

0.4 El Parlament de Catalunya es declara partidari de 
l’accés a la plena ciutadania política per part de tots els 
catalans i catalanes a partir de l’edat de 16 anys, inclo-
ent el dret a sufragi actiu i passiu. El Parlament insta 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer arribar 
aquest posicionament a les Corts Generals i al Govern 
d’Espanya i a instar-los a les modificacions pertinents 
per fer-ho realitat. Calen nous instruments com la re-
forma de l’edat d’accés al vot per tal de tancar la bret-
xa entre el pes demogràfic de la joventut i la seva re-

presentativitat a les institucions democràtiques i a les 
polítiques públiques.

0.5 El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer de 
la Garantia Europea Juvenil, adoptada com a políti-
ca prioritària pel darrer Consell Europeu, l’eix central 
de les seves polítiques adreçades a les persones joves. 
Aquesta garantia ha de fer efectiu el dret de tot català 
i catalana a que abans de quatre mesos després de fi-
nalitzar estudis o una activitat laboral, tingui accés o 
bé a una nova feina, o a una formació ocupacional o a 
unes pràctiques formatives remunerades.

0.6 El Parlament insta el Govern a incloure en el seu pro-
per projecte de pressupostos un mínim de 300M euros  
específicament destinats a finançar de manera efecti-
va i suficient les actuacions contingudes en la resolu-
ció posterior al Debat Monogràfic sobre la situació de 
la Joventut. Atenent a que l’Acord de Mesures per a 
l’Ocupació Juvenil de 2009 va preveure una dotació 
de 200M euros i que el nombre de joves en atur s’ha 
incrementat molt sensiblement respecte a quatre anys 
enrere, el Govern preveurà aquest mínim de 300M eu-
ros anuals a distribuir entre el conjunt de polítiques. 
Aquesta quantitat s’haurà de consignar independent-
ment de la possibilitat de ser el destinatari de nous 
recursos de la Unió Europea o de l’AGE destinats a 
aquestes polítiques.

0.7 El Parlament insta el Govern a negociar amb el 
Govern d’Espanya que la Generalitat sigui l’adminis-
tració gestora dels fons contra la desocupació juvenil 
acordats en la darrera cimera del Consell Europeu, per 
tal que aquests contribueixen a fer possibles les actu-
acions contingudes en aquesta Resolució. Si aquesta 
circumstància no es produís, el Govern de la Genera-
litat finançarà aquestes actuacions amb recursos de la 
seva pròpia disponibilitat.

1. Pla de rescat de la joventut de Catalunya

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

1.1 Promoure un Pla de xoc contra l’atur juvenil que 
garanteixi a cada jove que no passaran quatre mesos 
després de donar per acabats els estudis sense rebre 
des dels serveis públics d’ocupació una oferta laboral, 
unes pràctiques laborals adequades al seu nivell for-
matiu, o una orientació laboral per introduir-se en una 
formació en alternança, a través d’una catàleg ampli 
de serveis del SOC, adaptat a la diversitat de les situ-
acions.

Aquest compromís es garantirà entre d’altres amb els 
següents instruments: 

1.1.1 La millora del currículum dels joves, a través de la 
formació i les polítiques actives d’ocupació, amb especial 
interès en el reciclatge de persones amb baixa formació. 
S’assegurarà un sistema universal i gratuït d’orientació 
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professional especialitzada per tots els joves en situació 
d’atur o amb contractes precaris de treball. Aquest siste-
ma, seguint el model alemany d’orientació professional, 
servirà per assessorar els joves respecte les seves neces-
sitats formatives, l’oferta de llocs de treball o la possi-
bilitat de crear la seva pròpia empresa, en funció de les 
seves competències professionals. Igualment es preveurà 
la disponibilitat de beques-formació i crèdits-salari des-
tinats a donar resposta a les persones amb menor quali-
ficació professional adquirida i que en molts casos ara 
mateix ni treballen ni estudien.

1.1.2 Ajudes a l’autoocupació/emprenedoria per a l’im-
puls de projectes empresarials per a joves, a través de 
l’assessorament i el suport financer públic. Aquest ca-
pítol haurà de fer especial èmfasi en les iniciatives de 
l’economia social.

1.1.3 Incentius als contractes per a joves (amb especi-
al tractament de les empreses del tercer sector i l’eco-
nomia social). La Generalitat promourà davant el Go-
vern d’Espanya beneficiar les empreses que contractin 
un determinat número de joves com a llocs de treball 
nets de nova creació amb una forta rebaixa de l’Im-
post de Societats (del 30% al 20%; i del 25% al 15% 
en el cas de les pimes) per l’any en què realitzen les 
contractacions i per l’any següent addicionalment. Si 
l’empresa no té beneficis, podrà imputar la inversió en 
salaris dels nous treballadors joves com a crèdit fiscal 
per quan els tingui.

1.1.4 La dotació pressupostària aproximada del Pla de 
Xoc serà de 150M euros.

1.2 Promoure, sota el nom de «Beca Queda’t a Cata-
lunya» un programa extraordinari per a la contracta-
ció durant sis mesos de joves que hagin finalitzat estu-
dis de grau/màster universitari o de Cicle Formatiu de 
Grau Superior.

1.2.1 Al programa s’hi adherirà la Generalitat de Ca-
talunya i el seu sector públic, així com les administra-
cions locals i les empreses catalanes, a través de les 
seves associacions.

1.2.2 Cada ens que s’afegeixi aportarà una cartera de 
llocs de treball en pràctiques remunerades per un ter-
mini de sis mesos. El programa buscarà assolir la cre-
ació de 12 mil places any.

1.2.3 Els llicenciats catalans i els graduats en cicles 
formatius superiors, sense experiència laboral prè-
via, podran tenir una primera experiència laboral en 
la branca dels estudis que hagin seguit. S’establirà un 
procediment de selecció objectiu i basat en mèrits.

1.2.4 Aquest programa comptarà amb un pressupost 
aproximat de 75M euros. Es programarà per a l’any 
2014 i se n’avaluarà la seva continuïtat per a anys suc-
cessius.

1.3 El Parlament de Catalunya insta el Govern a dema-
nar la derogació de la reforma laboral de 2012 atesos 

els seus efectes negatius, de destrucció i precarització 
de l’ocupació i especialment dels llocs de treball ocu-
pats per joves.

1.4 Assegurar la disponibilitat de formació ocupacio-
nal per tal que els joves que no han adquirit les compe-
tències bàsiques definides per la Unió Europea puguin 
obtenir-les amb l’oferta de cursos del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya.

1.5 Reforçar i accelerar el desplegament de la Xarxa 
d’Oficines d’Emancipació Juvenil per tal que estiguin 
en condicions de prestar assessorament i intermedia-
ció laboral (a més d’en altres camps) arreu del territori.

1.6 Incrementar els serveis, avantatges fiscals i ajuts o 
crèdits als joves emprenedors. De manera més àmplia, 
assegurar que els joves figurin com a capítol específic 
i diferenciat en totes les polítiques de reactivació de 
l’economia.

1.7 Assegurar que a tot el territori de Catalunya hi hagi 
punts de contacte que són partners per permetre par-
ticipar a joves en el Programa Erasmus per Joves Em-
prenedors.

1.8 Crear una oficina de suport a la mobilitat interna-
cional voluntària (emigració), basada en els recursos 
de la Xarxa d’Emancipació Juvenil, disponible sobre 
tots els canals de relació amb el ciutadà, per tal que 
els i les joves que hagin decidit cercar feina a l’exterior 
tinguin un nivell d’informació suficient (laboral i més 
enllà) i alhora fer-ne un instrument per afavorir el re-
torn si l’experiència no és exitosa o bé per recuperar el 
capital per Catalunya de les experiències viscudes i les 
capacitats de contacte amb les societats de destí.

1.9 Instar la UE a crear un seguiment específic del col-
lectiu jove en el Sistema d’Ocupació Europeu.

1.10 Recuperar la Direcció General per la Igualtat en 
el treball i assignar-li com a funció treballar per asse-
gurar la igualtat salarial home-dona també entre els 
joves i la igualtat de condicions laborals entre els joves 
i els treballadors de més de 30 anys.

1.11 Fer constar entre les directrius anuals lliurades al 
cos d’Inspectors de Treball la vigilància específica de 
la no discriminació efectiva dels treballadors i treba-
lladores joves a nivell de condicions retributives o al-
tres.

1.12 Crear, amb el nom de «Herència Universal» un 
fons específic per a la realització de projectes d’eman-
cipació dels joves, i especialment els seus projectes 
empresarials, finançat amb recursos avaluats com una 
fracció (la quarta part) de la recaptació de l’Impost 
de Successions i Donacions. Aquest fons dedicarà els 
seus recursos al compliment de les mesures aprovades 
en la resolució d’aquest debat monogràfic sobre la situ-
ació de la joventut.

1.13 Facilitar la transició al mon laboral dels joves 
amb disminució reconeguda, mitjançant la inserció a 
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l’empresa ordinària amb als programes de Treball amb 
Suport amb la dotació econòmica suficient, l’accés a 
centres especials de treball, tot obrint la convocatòria 
per a la creació de llocs de treball protegit als CETs, 
garantir el compliment de la llei pel que fa a la subven-
ció del 50 % del SMI i al finançament de les Unitats de 
Suport a l’Activitat Professional.

2. Polítiques en l’àmbit de l’educació 
obligatòria i post-obligatòria

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

2.1 No disminuir ni un exercici pressupostari més el 
pressupost destinat a polítiques educatives, i augmen-
tar de manera urgent els recursos destinats a la forma-
ció professional, fins a retrobar la despesa per alumne 
assolida l’any 2010 a curt termini i situar-se en la des-
pesa mitja per alumne de l’OCDE a mig termini.

2.2 Negociar amb el Govern de l’estat el compliment 
dels articles 131.3.d i 172.1.g EAC, relatius a la gestió 
de beques de l’ensenyament obligatori i post-obligatori 
i de les beques universitàries, conforme a les diferents 
sentències existents, per tal de poder construir una po-
lítica integral de beques i ajuts a l’estudi.

2.3 Eliminar la taxa de 360 euros de matriculació als 
Cicles Formatius de Grau Superior. Establir per als 
alumnes de batxillerat i ensenyaments professiona-
litzadors un sistema català de beques, complementat 
amb una oferta d’ajuts que asseguri que tota persona 
jove que desitgi estudiar no se’n vegi impossibilitada 
per raons econòmiques.

2.4 Assegurar l’adaptació de l’oferta de cicles forma-
tius a les demandes del sistema productiu, donant veu 
a l’òrgan de coordinació existent amb els agents socials i 
econòmics més representatius, i fent partícip en el com-
promís per la formació al món local assegurant la seva 
participació en la definició del mapa d’ensenyaments.

2.5 Assegurar que els ensenyaments professionali-
zadors siguin accessibles tant a nivell territorial com 
d’horaris, a través tant de l’horari nocturn com dels 
instruments d’ensenyament no-presencial (Institut 
Obert de Catalunya).

2.6 Sostenir els programes de qualificació professional 
inicial o equivalents amb l’objectiu d’assegurar que to-
tes les persones joves sense titulació puguin tenir accés 
a una plaça.

2.7 Presentar un pla contra l’absentisme escolar comp-
tant amb tota la comunitat educativa, com a eina espe-
cialment dirigida a disminuir el nombre de joves que 
no finalitzen els nivells educatius com l’ESO o els Ci-
cles Formatius de Grau Mitjà (CFGM).

2.8 Incloure l’orientació laboral i l’emprenedoria en 
tots els cursos escolars des de tercer d’ESO, relacio-

nant l’ocupació amb les necessitats de competències 
de les feines i els nivells educatius exigits. Específica-
ment, realitzar a tots els IES tallers per l’ocupació per 
tal que els alumnes prenguin consciència de la impor-
tància d’assolir uns coneixements generals i específics 
per ser menys vulnerable a la desocupació, i treballant 
els valors basats en la responsabilitat i l’esforç.

2.9 Negociar amb les empreses, mitjançant les asso-
ciacions empresarials si escau, fórmules per a l’in-
crement de les places de pràctiques en empreses per a 
alumnes de Cicles Formatius, i definint sortides con-
cretes que facilitin el pas entre els ensenyaments pro-
fessionalitzadors i el mercat laboral.

2.10 Presentar un programa, dotat pressupostària-
ment, per l’adequació de tots els equipaments educa-
tius als estudis de formació professional demandats en 
el seu entorn productiu i demanda social. L’increment 
de qualitat i utilitat dels cicles formatius està relacio-
nada amb la disponibilitat dels mitjans humans i ma-
terials adequats a les possibilitats i necessitats del sis-
tema productiu.

2.11 Potenciar la mobilitat europea dels estudiants de 
cicles formatius de grau superior, amb acords amb al-
tres regions europees.

2.12 Garantir una oferta formativa adequada per tal 
de possibilitar la continuació de la formació per als 
joves amb una dificultat intel·lectual lleu/moderada 
una vegada acabada l’Educació Secundària Obligatò-
ria. Aquesta oferta formativa ha de permetre l’adapta-
ció dels Cicles Formatius de Grau Mitjà en contingut 
i nivell com a garantia d’èxit i crear o adaptar mòduls 
formatius per aquest col·lectiu amb durada de fins a 4 
anys així com permetre que els i les joves amb Neces-
sitats Educatives Especials puguin accedir als Progra-
mes de Qualificació Professional Inicial sense haver 
de renunciar al títol de la ESO.

2.13 Garantir la continuïtat del projecte Promoció Es-
colar del Poble Gitano inclòs en el Pla integral del po-
ble gitano restablint el nivell de recursos que s’han re-
duït en els darrers exercicis, atès que és una actuació 
clau per tal de promoure l’èxit acadèmic i la igualtat 
d’oportunitats en el mercat laboral dels joves d’ètnia 
gitana.

3. Educació universitària

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

3.1 Modificar el decret 192/2013 d’establiment de 
preus públics d’accés a la universitat per tal de revi-
sar l’increment de preus del curs 2012-2013, fixats al 
decret 77/2012, aplicant l’increment mínim d’entre els 
que permetia el marc aprovat a nivell estatal.

3.2 Elaborar un estudi sobre les conseqüències socials 
del passat increment dels preus d’accés als estudis uni-
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versitaris, i proposar en conseqüència, conjuntament 
amb les universitats públiques catalanes, un model de 
preus públics de caràcter progressiu, equitatiu, i no-
discriminatori.

3.3 Modificar el decret 192/2013 per tornar a situar, 
per al proper curs 2013-2014, els estudis d’enginyeria 
en la llista d’estudis amb coeficient d’estructura docent 
B, per als estudis adaptats al Espai Europeu d’Educa-
ció Superior, i com a estudis amb grau d’experimen-
talitat 3 per als estudis no adaptats al Espai Europeu 
d’Educació Superior.

3.4 Elevar en 15M euros extra l’import assignat a les 
beques Equitat respecte el curs anterior, així com el 
nombre d’ajuts i crèdits per tal que cap estudiant que 
vulgui i pugui acabar una carrera universitària deixi 
de fer-ho. En aquest sentit la llei de pressupostos anu-
al incorporarà en un article els llindars de renda i al-
tres paràmetres per a l’atorgament objectiu de beques 
i ajuts.

3.5 No retirar la beca als estudiants per raó de les qua-
lificacions obtingudes si el règim acadèmic vigent de 
les universitats no ha expulsat l’alumne dels estudis.

3.6 Crear un fons amb aportacions públiques i aporta-
cions privades pro bono per atendre el problema dels 
estudiants que no paguen la matrícula per impossibi-
litat material sobrevinguda per efecte de la crisi, tot i 
haver cursat efectivament els estudis. Aquest fons hau-
rà d’assolir una dotació de 10M euros.

3.7 Instar les universitats, incorporant-ho a les norma-
tives adients o als contractes-programa, a oferir hora-
ris lectius compatibles amb el manteniment d’un lloc 
de treball, i alhora, assegurar que totes les titulacions 
amb més demanda es poden cursar on-line.

3.8 Assolir, amb acords amb associacions empresari-
als, l’increment dels convenis universitat-empresa per 
oferir estades, projectes fi de carrera, pràctiques i àd-
huc primeres experiències laborals (sempre en condi-
cions laborals dignes)

4. Habitatge

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

4.1 Instar el Govern de l’Estat a tornar a posar en mar-
xa el programa de la Renda Bàsica d’Emancipació.

4.2 Re-iniciar de manera immediata les convocatòri-
es d’ajuts directes de suport al lloguer d’habitatges per 
part de la Secretaria d’Habitatge especificant en les 
bases aquells elements que tinguin especial cura de re-
soldre les necessitats dels i les joves.

4.3 Reforçar les facilitats que es poden a disposició 
dels joves accedeixin als habitatges d’Habitatges de 
Protecció Oficial de venda i lloguer de la Generalitat i 
de les empreses promotores de base municipal.

4.4 Instar el Govern de l’Estat a allargar el termini mà-
xim de liquidació dels comptes d’estalvi jove orientats a 
l’adquisició d’un habitatge (de 6 a 8 anys inicialment).

4.5 Negociar que una part dels actius de les entitats fi-
nanceres nacionalitzades siguin destinats a lloguer so-
cial i específicament a lloguer per a joves.

4.6 Iniciar programes de foment de la masoveria ur-
bana, com a nova experiència que pot donar sortida a 
pisos en mal estat de manteniment.

4.7 Estudiar i presentar mesures de bonificació fiscal a 
aquelles persones que lloguin el pis a persones joves.

4.8 Establir una exempció del 80% del ITP-AJD als 
joves que adquireixin abans dels 35 anys un habitatge 
habitual (amb limitació per nivell de renda).

5. Altres

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

5.1 Treballar amb la secretaria de la Unió Euro Medi-
terrània en la creació d’un «programa Erasmus» per 
als estudis professionalitzadors en l’àmbit mediterrani.

5.2 Potenciar el teixit associatiu mitjançant el volunta-
riat jove sobretot com a orientador, o formador expert.

5.3 Recolzar amb les aportacions suficients el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya com a òrgan que 
canalitza les demandes dels i les joves catalans.

5.4 Seguir mantenint en la cartera de medicaments de 
finançament públics els millors anticonceptius dispo-
nibles pre i post o en el seu defecte assegurar que estan 
disponibles a per a dones menors de 25 anys.

5.5 Incidir en els instruments de cooperació Estat-
CCAA en la necessitat de mantenir una legislació en 
matèria d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs basada 
en terminis, per tal d’assegurar el ple exercici del dret a 
la maternitat per part de les dones joves.

5.6 Incrementar els programes d’Atenció a la Salut 
Mental per a joves i els de lluita contra addiccions, atès 
que molts joves pateixen de patologies d’aquesta índo-
le degut a la crisi.

5.7 Incloure en el futur contracte-programa amb la 
CCMA la presència de joves creadors i joves genera-
dors de pensament i opinió en els mitjans públics de 
comunicació com a eina de creació de prestigi social 
de la joventut en el seu conjunt. Fomentar el debat pú-
blic sobre la situació dels joves.

5.8 Lluitar contra la cultura de la inactivitat amb un 
ventall d’instruments incloent l’educació, la cultura, 
l’esport, etc.

5.9 Redissenyar la T-Jove, especialment dels que no te-
nen feina, per tal que no sigui trimestral sinó mensual 
i augmentar l’oferta de transport als espais de desti-
nació habitual de joves (educatius, lleure). Assegurar 
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que l’oferta de metro nocturn tota la nit de dissabte es 
manté.

5.10 Incrementar els recursos destinats a justícia juvenil.

5.11 Atendre les necessitats dels joves amb discapacitat 
en l’entorn escolar, laboral i social amb les polítiques i 
recursos específics que necessiten per atendre la diver-
sitat i alhora potenciar al seva autonomia personal.

6. Seguiment

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

6.1 Presentar semestralment a la Comissió de Políti-
ques de Joventut un informe de compliment de les re-
solucions d’aquest debat.

6.2 Enviar al Parlament anualment una avaluació de la 
situació dels joves basada en els següents indicadors: 

Estadística d’ocupació juvenil segons EPA

Estadística de precarietat i lluita contra les males pràc-
tiques (nombre d’actuacions ITSS amb incidència di-
recta en persones joves, etc.)

Estadística sobre la creació d’empreses per part de joves

Estadística d’emigració dels joves

Estadística d’accions de suport i recursos per a foment 
de l’emprenedoria jove

Estadística de matriculació universitària (nombre de 
matriculats per cada universitat, mitjana de crèdits 
matriculats, nombre d’estudiants ETC, mitjana del 
cost de cada matrícula)

Estadística de titulats universitaris

Estadística de beques, ajuts i crèdits en l’àmbit de l’en-
senyament

Estadística sobre accés al batxillerat i als ensenya-
ments professionalitzadors, abandonament prematur i 
titulació.

Estadística sobre fracàs escolar dels joves.

Estadística sobre accés a l’habitatge, ajuts de la Gene-
ralitat i taxes d’emancipació.

Estadística sobre Salut Sexual i Reproductiva i sobre 
Salut Mental en els joves.

Altres que el Govern consideri rellevants

6.3 Incloure en els annexes dels seus projectes de pres-
supostos la identificació dels recursos econòmics des-
tinats a totes les polítiques i programes destinats a la 
joventut.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 31364)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso 
Adria, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat general 
sobre la situació de la joventut (tram. 255-00002/10).

Proposta de resolució 1. Per una nova política 
econòmica

El Parlament de Catalunya: 

1) Manifesta la seva disconformitat amb les actuals 
polítiques econòmica i financera, que s’estan imposant 
des de la Unió Europea i des del Fons Monetari In-
ternacional. Aquestes polítiques, caracteritzades per 
les restriccions financeres dràstiques, per la imposició 
de polítiques de disminució de la despesa pública i de 
la capacitat d’endeutament i dèficit públic, als Estats 
membres estan portant als nostres països a una espi-
ral de creixent recessió econòmica, de destrucció dels 
sectors productius, de manca de crèdit, d’atur, de pèr-
dua de drets socials i laborals, de degradació dels ser-
veis públics i d’empobriment generalitzat de les nos-
tres societats.

2) Reclama que la Unió Europea reformi el Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea per mitjà d’un pro-
cés obert i participatiu, i que es doti d’un autèntic go-
vern econòmic europeu que impulsi unes noves polí-
tiques econòmiques, financeres i monetàries basades 
en una veritable solidaritat entre els estats membres, 
que modifiquin els objectius d’estabilitat pressupostà-
ria amb un doble objectiu: condicionar el compliment 
d’aquests objectius a la recuperació de l’economia i a 
la creació d’ocupació, amb una fiscalitat pròpia, amb 
capacitat per endeutar-se per mitjà de l’emissió d’euro-
bons que permetin, d’una part rebaixar la pressió so-
bre el deute públic dels estats, reduint-ne els interessos 
i d’altra finançar polítiques anticícliques a desenvolu-
par per la pròpia UE.

3) Insta eI Govern a impulsar una auditoria del deute 
per analitzar les motivacions, les condicions de l’en-
deutament, el destí d’aquests recursos i el seu possible 
caràcter il·legítim. Renegociar les condicions del deute 
de la Generalitat amb entitats financeres i revisar els 
contractes dels finançaments específics d’infraestruc-
tures i equipaments (mètodes alemanys, censos o drets 
de superfície), amb moratòries i ajornaments en el pa-
gament dels interessos del deute i del deute diferit, per 
prioritzar les despeses públiques de salut, educació, 
serveis socials i cultura.
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4) Insta el Govern a iniciar amb caràcter immediat un 
conjunt de mesures per aturar l’exili econòmic en que 
ja s’han vist forçats més de 50.640 joves catalans, a 
més de facilitar-ne el seu retorn. Aquestes mesures 
han de facilitar que el jovent pugui desenvolupar la se-
va vida de manera digna Catalunya sense veure’s abo-
cats a realitzar les seves activitats lluny del seu país.

5) Insta el Govern, tal i com es va aprovar el 11 d’abril 
de 2013 al Ple del Parlament, a fer arribar a la Co-
missió Europea el posicionament contrari a la política 
d’austeritat.

Proposta de Resolució 2. Per l’ocupació

1) El Parlament es compromet a aprovar una proposi-
ció de llei per la modificació i derogació de la darrera 
reforma laboral.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

2.1) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Esta Espanyol per a que revoqui la reforma laboral 
que fa més precària a tota una generació, genera més 
atur i desincentiva la creació de llocs de feina de qua-
litat.

2.2) Crear un espai de concertació entre el Govern, 
Parlament i els agents socials i econòmics més repre-
sentatius de Catalunya amb la participació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya, amb l’objectiu 
de crear un Pla de Xoc per a l’ocupació juvenil, on ha 
d’especificar mesures concretes anuals amb pressu-
post específic i ha de permetre que aquestes s’inten-
sifiquin o modifiquin la seva durada en funció de les 
exigències de la realitat social. Creiem que per poder 
dur-les a terme és necessari comptar amb una dotació 
pressupostària específica i suficient, així com amb un 
sistema d’indicadors quantificables per tal d’avaluar 
les mesures implementades.

3) Dotar de recursos suficients i modernitzar el SOC: 

3.1) Situar a les persones joves aturades entre el col-
lectiu d’atenció prioritària.

3.2) Incrementar els recursos propis de la Generalitat 
de Catalunya per al desenvolupament de les polítiques 
actives d’ocupació i desenvolupament local que per-
metin elaborar projectes innovadors i programes de 
suport a la planificació territorial.

3.3) Revisar la programació presentada pel SOC per 
aquest any, dotant econòmicament els programes 
adreçats a joves que han quedat exclosos de la progra-
mació del 2013 en relació als del 2012.

3.4) Incrementar la durada de la formació prevista en 
els programes de treball i formació per assegurar que 
s’adapten a les unitats mínimes de certificació dels 
certificats de professionalitat per permetre’n l’acredi-
tació.

3.5) Assegurar que les entitats que contractin persones 
inscrites als programes de treball i formació els apli-
quin les retribucions que marquen els respectius con-
venis de cada grup professional.

3.6) Assegurar el compromís de generar ocupació es-
table per part de les entitats contractants dels progra-
mes de treball i formació, més enllà de la durada de sis 
mesos d’aquests contractes.

3.7) Dotar de recursos suficients i modernitzar el SOC. 
Situar a les persones joves aturades entre el col·lectiu 
d’atenció prioritària. Fer que la gestió pública s’encar-
regui de les ofertes de treball limitant així les contrac-
tacions via ETT.

4) Dotar el territori català de les Oficines Joves neces-
sàries per donar l’assessorament i els serveis necessa-
ris, també en matèria laboral, al jovent. Aconseguint, 
així, que les empreses privades de col·locació i les em-
preses de treball temporal siguin del tot innecessàries.

5) Dur a terme un pla de mesures de retorn pels i les 
joves que han hagut d’emigrar involuntàriament a l’es-
tranger per la manca de feina i d’expectatives laborals.

6) Disposar de tota la infraestructura necessària i do-
tar de pressupost adequat, al marge del concedit per 
Europa per tal d’oferir a totes les persones joves en 
situació d’atur, en el termini màxim de sis mesos, una 
oferta formativa ocupacional adequada a les seves po-
tencialitats o una oferta de treball a través del Servei 
d’Ocupació de Catalunya o les Taules d’Emancipació 
Juvenil.

7) Impulsar programes específics de foment de l’em-
prenedoria i el lideratge entre les dones joves per tal 
de contribuir a revertir el biaix de gènere existent en 
el mercat laboral.

8) Combatre la infraocupació i la sobrequalificació 
que afecta la gent jove, entesos com dues expressions 
d’un mateix fenomen estructural, fent una aposta pels 
sectors econòmics emergents, vinculats a l’energia 
sostenible, la cura de les persones i la innovació tec-
nològica, entre d’altres, vinculada a l’increment d’in-
versió en R+D+i.

9) Dotar del pressupost adequat i apostar decidida-
ment per unes polítiques actives d’ocupació que possi-
bilitin la reincorporació formativa i la inserció laboral 
de joves que van tenir un abandonament escolar pre-
matur o que s’han trobat a l’atur arran de la conjuntura 
de recessió econòmica en el món de la construcció i 
molts altres sectors productius. Assegurar la continuï-
tat dels cursos de formació ocupacional, escoles taller 
i cases d’oficis, escoles d’adults, Programes de Qualifi-
cació Professional Inicial (PQPI), etc.

10) Assegurar el finançament suficient dels equips mu-
nicipals de formació i orientació laboral

11) Impulsar el Model Català de Microfinances, a tra-
vés de l’Institut Català de Finances o amb el foment 
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de xarxes d’economia comunitàries, promovent la dis-
tribució eficient, sostenible i transparent de microcrè-
dits per a l’autoocupació. Impulsar un Fons Català de 
Microcrèdits que apalanqui una part significativa del 
risc de les operacions, promogut per la Generalitat de 
Catalunya, dotat amb càrrec al pressupost del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació amb cofinançament del 
Fons Social Europeu i gestionat per l’Institut Català 
de Finances.

12) Fomentar el model empresarial cooperatiu, basat 
en l’emprenedoria col·lectiva i en principis democrà-
tics i participatius, i generador d’ocupació estable i ac-
tivitat econòmica. Promoure la sensibilització entorn 
el model cooperatiu i la seva consolidació més enllà 
d’una fórmula per sortir de la crisi, generant progra-
mes de formació específics i simplificant els tràmits 
administratius.

13) Implementar les següents mesures per a la millora 
de les condicions laborals: 

13.1) Garantir les inspeccions de treball necessàries 
per la correcta supervisió del bon ús de les modalitats 
contractuals que s’utilitzen especialment amb joves 
(contractes temporals i d’obra i servei, de pràctiques i 
contractació per a la formació), a mode de perseguir la 
substitució de llocs de treball estructurals amb la uti-
lització d’aquests contractes formatius. De la mateixa 
manera, assegurar que l’ús de convenis de pràctiques i 
altres modalitats no contractuals no impliqui un enco-
briment d’una relació laboral.

13.2) Garantir que els convenis de pràctiques i altres 
modalitats no contractuals gaudeixin de condicions de 
treball equiparables als contractes laborals.

13.3) Vetllar per una inserció laboral adequada per les 
persones amb diversitat funcional física, cognitiva i/o 
sensorial, i dotar-les de condicions laborals dignes igual 
que a la resta de la població. Assegurar un finançament 
suficient per als centres especials de treball (CET).

13.4) Vetllar per la inserció laboral i les condicions de 
treball dignes dels col·lectius de joves en situació o risc 
d’exclusió social, com poden ser les persones d’orígens 
migratoris o els col·lectius LGBT, i d’altres.

13.5) Garantir l’aplicació de la perspectiva de gènere a 
totes les mesures proposades i combatre les desigual-
tats estructurals de gènere (igualtat salarial, mateixa 
capacitat de promoció entre homes i dones).

13.6) Respectar l’aplicació de les categories laborals 
recollides als convenis, evitant la subocupació i la in-
fraremuneració. Alhora, garantir que aquell/a jove que 
tingui una formació de baixa qualificació disposi de 
possibilitats de formació i promoció dins el seu lloc 
de treball.

13.7) En cap cas les mesures proposades han de servir 
de fórmula d’entrada de figures de treball precàries, 
com els minijobs 

Proposta de Resolució 3. Formació Professional

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Crear en el termini de sis mesos un organisme pú-
blic de coordinació de les accions formatives desenvo-
lupades pels Departaments d’Ensenyament i d’Empre-
sa i Ocupació per promoure la integració funcional de 
la Formació Professional (inicial, contínua i ocupacio-
nal). Aquest organisme ha de comptar amb la partici-
pació de les organitzacions sindicals i patronals.

2) Potenciar l’oferta de formació continua 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.

3) Ampliar l’oferta complementària de formació semi-
presencial i a distància per afavorir l’accés de les per-
sones ocupades a l’FP inicial.

4) Crear en el termini de sis mesos 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.

5) Incentivar la creació i l’extensió del Consells Mu-
nicipals i Comarcals de la Formació Professional vin-
culats en xarxa amb el Consell Català de la Formació 
Professional, amb la participació dels governs locals, 
els centres educatius, les empreses i els sindicats, com 
a interlocutors en la planificació i avaluació del siste-
ma.

6) Incrementar l’oferta pública de la formació professi-
onal inicial per al curs 2013/14 per assegurar que cap 
persona demandant d’aquesta formació quedi sense 
possibilitat de seguir estudiant.

7) 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) Planificar l’extensió del model de formació profes-
sional dual i en alternança treball-formació, d’acord 
amb el calendari del III Pla General de la Formació 
Professional de Catalunya, avaluant anualment el seus 
resultats i establint prèviament els mecanismes que 
garanteixin la correcta contractació laboral i inclusió 
en els convenis col·lectius respectius dels joves que hi 
participen.

9) Eliminar les taxes en la matriculació de mòduls 
formatius per al proper curs 2013/14 per assegurar la 
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igualtat d’oportunitats en l’accés a la formació profes-
sional inicial.

10) Incrementar durant el proper curs 2013/14 la do-
tació econòmica i material als centres públics de For-
mació Professional per assegurar el correcte man-
teniment i actualització dels recursos i instal·lacions 
específics dels mòduls formatius.

Proposta de Resolució 4. Universitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Garantir l’educació universitària com un servei uni-
versal, amb un sistema d’accés que no estigui limitat 
per les qüestions econòmiques: 

2) Instaurar un sistema de matrícules més progressiu 
amb l’objectiu d’avançar cap a la gratuïtat real, per tal 
de garantir igualtat de condicions. Desaparició pro-
gressiva de les taxes universitàries, i derogar l’aug-
ment del 66 del 2012 i 2013 i la congelació i igualtat 
per als crèdits dels graus i màsters.

3) Augmentar el nombre de beques lligades a les ren-
des familiars i no només al rendiment acadèmic. Men-
tre no siguin suficients, establiment universal d’itine-
raris que permetin combinar estudis i feina.

4) Crear un programa de beques salari per a forma-
ció de personal investigadors o formació de personal 
universitari, que cobreixi necessitats més enllà de les 
taxes i d’altres despeses acadèmiques per tal de soluci-
onar la greu situació que estan patint els investigadors 
pre/doctoranls.

5) Eliminar les penalitzacions econòmiques per a 
successives matriculacions garantir la possibilitat de 
l’avaluació única per a estudiants que no puguin afron-
tar l’avaluació continuada, així com garantir la segona 
convocatòria d’avaluació d’assignatures matriculades, 
sense cap mena de recàrrec econòmic.

6) Augmentar el nombre de beques de formació de 
personal investigador i les beques de mobilitat asso-
ciades.

7) Traspassar les beques del MEC a la Generalitat de 
Catalunya. Ampliar els llindars d’accés a les beques 
Equitat de l’AGAUR, i augmentar el nombre de be-
ques Excel·lència.

Proposta de Resolució 5. Habitatge

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Aprovar, en el proper Consell de Govern, una fisca-
litat específica sobre els habitatges buits, amb especi-
al atenció amb aquells que són titulars de les entitats 
financeres.

2) Recuperar els ajuts específics per a l’accés dels jo-
ves al primer habitatge, com a eina essencial per afa-

vorir l’emancipació d’aquest col·lectiu, greument afec-
tat per l’atur i la consegüent manca d’ingressos.

3) Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de 
Fomento, per tal que no s’obligui a retornar els ajuts 
per renda bàsica d’emancipació concedits en anys an-
teriors, en els casos en que, en el curs del mateix any, 
el o la jova beneficiària, hagi millorat la seva situació 
econòmica per raó de disposar d’un nou treball o ajuda.

4) Crear el Fons Social d’Habitatges de Catalunya, a 
partir dels habitatges desocupats, principalment els que 
han quedat en mans de bancs i caixes intervingudes i 
reclamar als Ministeris de Economia i de Fomento que 
cedeixin la gestió d’aquests habitatges a la Generalitat 
de Catalunya, inclosos els que actualment estan trans-
ferits a la SAREB, per mitjà, en tot cas, dels convenis 
corresponents. Aquest Fons s’haurà de gestionar con-
certadament entre la pròpia Generalitat, les administra-
cions locals i entitats socials, i haurà de tenir especial 
cura per tal que els joves puguin tenir-hi accés, esta-
blint condicions especials tant pels casos de emancipa-
ció com de necessitat sobrevinguda d’habitatge.

5) Recuperar les determinacions dels apartats 6 i 7 
de l’article 42 de la llei catalana del dret a l’habitatge 
18/2007 de 28 de novembre, corresponents a les mesu-
res de lloguer forçós per garantir l’ocupació efectiva i 
amb un lloguer social dels habitatges buits procedents 
de promocions no venudes o de procediments hipote-
caris, per tal que compleixin amb la seva funció social.

6) Desenvolupar les diverses modalitats alternatives 
d’accés al ús de l’habitatge, tals com la masoveria ur-
bana, els pactes de convivència i intercanvi entre jo-
ves i grans, els habitatges dotacionals, etc, de forma 
prou àmplia per tal que s’hi puguin acollir diversos 
col·lectius no sols de joves, sinó també de gent gran i 
famílies de tot tipus, afavorint així la interrelació ge-
neracional i evitant la creació de ghettos.

7) Establir una línia específica d’actuació, amb les aju-
des pertinents, per garantir l’accés a l’habitatge per a 
joves, també en el món rural i en petits municipis, amb 
les adaptacions corresponents pel que fa a la tipologia 
dels habitatges susceptibles de rebre ajudes, prioritzar 
la rehabilitació d’habitatges rurals o de cascs antics 
preexistents, adaptant si cal els requeriments norma-
tius i possibilitar les formes de vida independent en 
habitatges compartits amb d’altres nuclis de la mateixa 
família, etc.

8) Despenalitzar l’ocupació dels habitatges no utilit-
zats.

Proposta de Resolució 6. Participació juvenil, 
associacionisme i pèrdua de drets civils

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Reconèixer el paper protagonista del moviment as-
sociatiu juvenil en les polítiques de joventut i el con-

Fascicle tercer
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junt de polítiques públiques, tal com recullen el Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya i la Llei de políti-
ques de joventut, així com la seva contribució inesti-
mable a l’aprofundiment de les estructures participati-
ves, la producció de ciutadania crítica i d’alternatives 
al consumisme infantil i juvenil, el reforçament del 
teixit comunitari i l’enfortiment de la democràcia.

2) Comprometre’s a garantir el suport, reconeixement 
i acompanyament necessari per part de la Direcció 
General de Joventut de la Generalitat i de l’administra-
ció local als projectes, organitzacions i col·lectius ju-
venils sense condicionaments ideològics o polítics de 
cap mena (sempre dins els límits del respecte als drets 
humans), començant per assegurar un finançament su-
ficient del CNJC, els consells locals de joventut i altres 
plataformes i federacions interassociatives.

3) Garantir al 100% beques per activitats extraescolars 
accessibles en els territoris on es concentren les desi-
gualtats socials.

4) Abandonar el discurs criminalitzador del jovent que 
participa als moviments socials i les convocatòries de 
mobilització ciutadana, absolutament incompatible 
amb les crides a la participació i la implicació de la jo-
ventut en els afers públics i l’acció sociopolítica.

5) Promoure amb totes les energies disponibles la par-
ticipació juvenil a tots els nivells i treballar decidida-
ment per contrarestar el discurs fal·laç que caracteritza 
les persones joves com a apàtiques i egoistes (el mite 
dels ni-ni), potenciant la visibilitat dels innombrables 
exemples de participació desinteressada en l’esfera 
educativa, social, política i comunitària.

6) Davant les freqüents protestes i mobilitzacions pro-
tagonitzades per nois i noies joves motivades per la 
crisi econòmica, política i social a: 

6.1) Impulsar una política de seguretat en relació als 
conflictes i mobilitzacions socials que prioritzi el dià-
leg i la mediació i garanteixi el dret de manifestació i 
la llibertat d’expressió de la ciutadania.

6.2) Aturar l’ús de bales de goma per part del Cos de 
Mossos d’esquadra, tal recomana el Síndic de Greu-
ges, i també els canons d’aigua fins que la Comissió 
d’Estudi elabori les seves conclusions.

7) El Parlament de Catalunya acorda presentar les me-
sures legislatives cor responents davant de les Corts 
Generals per tal de rebaixar als 16 anys l’edat per votar.

Proposta de resolució 7. Polítiques de Joventut

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Reconèixer el municipalisme com l’espai més ade-
quat des d’on es pot afavorir la construcció dels pro-
jectes de vida del jovent amb recursos que els per-
metin assolir la plena ciutadania, i defensar les seves 

competències delegades per llei davant de propostes i 
tendències recentralitzadores.

2) Reimpulsar les polítiques locals de joventut com a 
una de les màximes prioritats de l’acció de la Direcció 
General de Joventut, desencallant el finançament dels 
plans locals i els programes territorials per tal que els 
municipis puguin tornar a comptar amb els recursos 
suficients.

3) Exigir el desplegament del Pla Nacional de Joventut 
de Catalunya 2010-2020 pel que fa al «Projecte de Go-
vern» i les accions que se’n deriven a tots els nivells, 
amb la participació imprescindible del món local i del 
moviment associatiu juvenil.

4) Recuperar la secretaria general de joventut de ma-
nera transversal i que depengui de presidència.

5) Garantir la continuïtat de mecanismes d’anàlisis de 
la realitat juvenil que permeten desenvolupar políti-
ques de joventut adequades a la situació de les perso-
nes joves, principalment com l’Observatori Català de 
la Joventut.

Proposta de Resolució 8. Joves Rurals

1) Reforçar la sensibilització, el bon govern, la comu-
nicació i l’educació per incidir en l’arrelament dels i 
les joves al món rural: 

1.1) Presentar un Pla de treball en el termini de 3 me-
sos, per reforçar la transversalitat entre totes les polí-
tiques juvenils, les polítiques orientades a l’ocupació 
juvenil i les polítiques de desenvolupament rural, es-
pecialment les vinculades al sector agrari. Així ma-
teix cal especificar en el pla l’estratègia per fer un front 
comú a Catalunya, Espanya i Europa en aquesta qües-
tió.

1.2) Implementar les recomanacions sobre els tracta-
ment del món rural als mitjans de comunicació Audio-
visuals (CAC i FMR, 2009), fruit del compromís que 
va assumir el CAC

1.3) Ampliar més l’oferta formativa a distància, incen-
tivant la itinerància i la mobilitat en la formació es-
pecialitzada i incrementar les beques de mobilitat per 
joves universitaris fent especial incidència amb les do-
nes joves d’origen rural en aquelles especialitzacions 
on estiguin subrepresentades i impulsar un sistema de 
beques de tercer cicle.

1.4) Elaborar una campanya específica (en 4 mesos) 
per tal d’aprofitar que la crisi econòmica està canviant 
les percepcions sobre les oportunitats al medi rural i 
urbà a favor de les zones rurals (menor cost de vida, 
suport familiar i algunes oportunitats laborals).

1.5) Fer les gestions pertinents per a que el programa 
Leader impliqui a la joventut rural de forma més ac-
tiva i, d’altra banda que les polítiques de joventut in-
cloguin més aspectes específics de les zones rurals. 
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També per a que existeixi l’oportunitat de millorar la 
inclusió de joves rurals en la presa de decisions en els 
òrgans de decisió dels grups d’acció local de represen-
tants juvenils

2) Elaborar un pla de desenvolupament econòmic, em-
prenedoria i ocupació juvenils al món rural a totes les 
comarques de Catalunya. Treballar per a la creació de 
sinergies entre els actors públics i privats en la imple-
mentació de polítiques econòmiques i la creació de ca-
nals de comunicació entre l’oferta laboral i/o creació 
d’empreses al territori amb els joves universitaris: 

2.1) Fer les gestions pertinents per a que el Govern de 
l’Estat apliqui un paquet de mesures associades al re-
torn de joves formats als territoris rurals d’origen: aju-
des indirectes a la creació d’empreses o per al creixe-
ment dels territoris rurals d’origen; Incentius fiscals i 
bonificacions a les quotes de cotització de la Seguretat 
Social

2.2) Realitzar, abans de que finalitzi el 2013, un pla de 
finançament per la creació i consolidació d’empreses 
amb alt valor afegit en sectors emergents o considerats 
estratègics a nivell rural.

2.3) Fer les gestions pertinents amb el Govern Cen-
tral per tal de que disminueixi l’estacionalitat i la no 
professionalització dels llocs de treball en zones rurals 
promovent mesures fiscals i laborals que permetin la 
multifuncionalitat i facilitin tenir més d’un contracte 
laboral en un any depenent de la zona i activitat en la 
que es treballi.

2.4) Realitzar un Pla de treball en el termini de 3 me-
sos per augmentar l’oferta de teletreball actual i incen-
tivar que les empreses públiques i privades del món 
rural incorporin aquesta modalitat de treball en els 
seus organismes

2.5) Exigir el compliment del full de ruta de cada co-
marca tot prioritzant les zones més vulnerables o es-
tratègiques de Catalunya.

2.6) Realitzar un estudi diagnosi per identificar les no-
ves oportunitats d’ocupació i serveis relacionats amb 
els nous estils de vida que estan apareixent per tal de 
fomentar-los com a noves oportunitats per a l’ocupació 
juvenil rural.

3) Crear un Fons de terres: 

3.1) Desenvolupar la Llei d’Orientació Agrària pel què 
fa al desenvolupament de mecanismes de transparèn-
cia i publicitat del mercat de la terra i la gestió dels 
conreus on s’ha cessat l’activitat agrícola per tal què es 
generi un Fons de Terres agrícoles i silvícoles de ven-
da i/o lloguer què faciliti els i les joves què no venen de 
pagès l’accés a l’activitat agrària.

3.2) Estudiar els mecanismes què permetin mobilitzar 
en el mercat les terres abandonades i sense activitat 
agrícola i/o silvícola per tal què mitjançant la llei de 

contractes de conreu es faciliti l’accés de les persones 
joves a les mateixes.

Proposta de Resolució 9. Dones Joves

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Garantir que a Catalunya no hi haurà cap restricció 
de l’accés, dins la cartera comuna de serveis bàsics de 
la Sanitat Pública, als tractaments de reproducció as-
sistida per a dones soles o dones lesbianes.

2) Garantir l’accés universal i gratuït a una Interrupció 
Voluntària de l’Embaràs, a qualsevol hospital públic 
català, i a un IVE farmacològic, dins les primeres vuit 
setmanes d’embaràs, a tots els centres de salut, centres 
especialitzats i serveis d’ASSIR.

3) Garantir l’accés universal als mètodes d’anticoncep-
ció i la dispensació gratuïta de l’anticoncepció d’emer-
gència en la xarxa sanitària pública i l’accés a aquesta 
des de les oficines de farmàcia comunitària.

4) Seguir duent a terme, des de de l’Institut Català de 
les Dones, campanyes de sensibilització per la preven-
ció de la violència masclista entre la població jove

5) Crear un observatori de les violències masclistes 
per a sistematitzar la recollida d’informació i unifi-
car-ne els criteris per a aconseguir un tractament efec-
tiu de les dades, que incloguin tots els casos de violèn-
cies contra les dones.

Proposta de Resolució 10. Cultura

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Fer efectiu el pagament immediat de tots els deutes 
adquirits pel Departament de cultura de les anualitats 
anteriors al 2013 abans de tres mesos.

2) Permetre que entitats, empreses i ajuntaments in-
corporin en les justificacions econòmiques de les ac-
cions realitzades durant el 2012 i 2013, les despeses 
bancàries i de gestió, ocasionades per la demora en el 
pagament de les subvencions atorgades.

3) Elaborar un programa pels i les joves amb la direc-
ció de joventut de la Generalitat que defugi de la polí-
tica de mercantilització i mer consum i que es basi en 
models que apostin per la creativitat en clau de proxi-
mitat i participació activa del propis joves.

4) Impulsar el foment creatiu en l’àmbit educatiu obli-
gatori i en la garantia d’accessos a l’aprenentatge dels 
ensenyaments artístics que vinculi els equipaments 
culturals de proximitat amb la finalitat de garantir 
l’aprenentatge i alfabetització dels llenguatges artístics 
en les escoles i instituts.

5) Convocar de manera immediata de concurs per re-
sidències als equipaments nacionals i la cessió dels 
espais actualment tancats, a partir de la concurrència 
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pública de projectes, que incloguin, en tot cas la vincu-
lació de projectes educatius amb l’entorn.

6) Posar en marxa un programa de suport a l’ús de 
les infraestructures i espais desocupats amb cessions 
temporals.

7) Desplegar una política de preus públics o tarificació 
social en els equipaments nacionals i consorciats i els 
serveis, per tal de garantir l’accés a la cultura.

8) Crear una borsa d’ajuts a la nova creació, prioritzant 
la interdisciplinarietat, dotada a partir d’un fons de re-
torn de projectes amb benefici amb partides especifi-
ques destinades a les beques per a nous joves creadors.

9) Garanties laborals en el sector de l’oci cultural front 
la proposta generalitzada de beques que esdevenen 
una precarització més del món laboral juvenil.

10) Definir i aprovar, conjuntament amb el món local, 
de les línies, objectius i programes d’ajuts a l’activitat 
cultural municipal, recuperant, en tot cas, l’acord de 
participació proporcional de la Generalitat en el man-
teniment i creació de les Escoles públiques d’Ensenya-
ments artístics (música i dansa).

Proposta de resolució 11. Esports

El Parlament insta el Govern a: 

1) Prioritzar el suport públic a l’esport de base que pro-
mou la pràctica esportiva com a eina d’educació en va-
lors i de cohesió social, de promoció d’hàbits saluda-
bles, i d’igualtat de gènere.

2) Reclamar al Govern de l’Estat que adopti les me-
sures necessàries per a assegurar que les retribucions 
econòmiques rebudes pel personal que fa de monitor, 
entrenador o àrbitre en entitats esportives sense ànim 
de lucre, com a compensació de les despeses que els 
genera la seva activitat no professional, no siguin con-
siderades com a salari i, en conseqüència, no hagin 
d’estar sotmeses a la obligació de cotitzar a la segu-
retat social.

3) Reclamar a la Inspecció de Treball i de Seguretat 
Social que, la moratòria d’inspeccions acordada actu-
alment a les entitats esportives, s’allargui fins que no 
s’hagin concretat aquests canvis, per a evitar provocar 
situacions de desigualtat.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 31368)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució subse-
güents al Debat general sobre la situació de la joventut 
(tram. 255-00002/10).

Propostes de resolució

Des d’ERC proposem un contracte social amb el jo-
vent i pel jovent, que vagi molt més enllà que un pla 
de xoc. Un contracte amb propostes i mesures a curt 
termini i que estableixi també el model de país que 
volem.

1. Proposta de resolució sobre les polítiques 
actives d’ocupació 

La situació que viu el col·lectiu jove és dramàtica si 
ens fixem en les dades d’atur. És per això que en el 
context actual esdevé central enfortir les polítiques ac-
tives d’ocupació i millorar-ne les passives com a me-
canismes d’empoderament del jovent en la seva cerca 
de feina. En el mateix sentit no es pot permetre que es 
segueixi precaritzant la situació laboral del jovent, tot 
dificultant la seva emancipació. D’aquesta manera és 
necessari situar en el centre del debat com facilitar no 
només l’accés del jovent al mercat laboral, sinó la seva 
estabilitat en condicions dignes de treball.

El Parlament insta el Govern a: 

a) Prioritzar les polítiques d’ocupació juvenil amb la 
dotació econòmica suficient en els nous pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya, de manera que es ga-
ranteixi el compliment de les propostes de resolució 
aprovades en el ple monogràfic de joventut.

b) Negociar amb el Govern de l’Estat la gestió de la 
part proporcional del PIB (18’8%) dels recursos del 
fons europeu per lluitar contra l’atur juvenil, i que 
consta d’un total de 1.900 milions d’euros.

c) Negociar amb el Govern de l’estat perquè revisi les 
dotacions econòmiques destinades a polítiques actives 
d’ocupació, de manera que es mantinguin els matei-
xos criteris de proporcionalitat que tenia la dotació del 
2011.

d) Sol·licitar al Govern de l’Estat el traspàs dels recur-
sos econòmics que pertoquen a la Generalitat i que 
l’estat dedica a polítiques de joventut en tant que com-
petències transferides, tal com estableix l’article 143 
de l’Estatut.
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e) Crear un espai de concertació entre el govern i els 
agents socials i econòmics més representatius de Ca-
talunya en l’àmbit de l’ocupació juvenil, amb l’objec-
tiu de realitzar un nou Acord Marc per a l’ocupació 
juvenil, d’acord amb els reptes del Pla Nacional de la 
Joventut de Catalunya, d’una vigència de 4 anys, que 
marqui objectius de mitjà i llarg termini, unes mesures 
concretes anuals i la seva dotació pressupostària cor-
responent, i que permeti una acció conjunta per fer el 
seguiment, la reformulació i l’avaluació i revisió dels 
objectius.

f) Impulsar la reforma del SOC de forma immediata 
en la línia de les mocions aprovades en aquest Parla-
ment, per tal que sigui més àgil, públic i que coordini 
tot l’àmbit d’ocupació orienti les persones de manera 
individualitzada i defineixi estratègies de desenvolu-
pament territorial plenament orientades a resultats, 
aprofitant al màxim les potencialitats dels territoris de 
Catalunya i potenciant la cooperació entre els diversos 
nivells de l’Administració.

g) Presentar dins el 2013 una projecte de llei de re-
forma del Servei d’Ocupació de Catalunya que recu-
lli el dret subjectiu de les persones aturades a rebre 
serveis de formació, orientació i intermediació laboral 
que millorin la seva ocupabilitat i el facin més capaç 
de trobar feina.

h) Potenciar, ampliar i reactivar la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil i coordinar-la amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya i amb els ajuntaments per tal 
de desenvolupar accions d’orientació laboral i suport a 
l’ocupabilitat, i per tal d’establir una única cartera de 
serveis per a l’ocupació que reculli les dades de l’usua-
ri, la seva formació, els serveis que ha rebut i totes les 
dades que serveixin per a un funcionament coordinat 
i eficient.

i) Destinar el 25% de tots els programes i mesures des-
tinades a la creació de l’ocupació a la població juvenil.

j) Convocar plans d’ocupació local per a la contracta-
ció, per part dels ajuntaments, de persones en situació 
d’atur, amb un percentatge reservat a la contractació 
de joves desocupats de llarga durada.

k) Convocar un programa d’ocupació en entitats, orga-
nitzacions i empreses del tercer sector que, vinculat a 
l’elaboració d’algun projecte concret, puguin sol·licitar 
a la Generalitat la cobertura d’una plaça de feina.

l) Fomentar la creació de llocs de treball per a perso-
nes joves que rebin la Renda Mínima d’Inserció dins 
el programa de plans d’ocupació per a la inserció labo-
ral de les persones perceptores de la RMI que es posa-
rà en marxa durant el 2013.

m) Implementar a Catalunya el programa de Garantia 
Juvenil que garanteix el dret de les persones joves a 
accedir al mercat de treball de qualitat, i a rebre for-
mació o reorientació formativa en un termini de qua-
tre mesos.

n) Creació de convenis entre universitats i PIMES per 
promoure la contractació en la primera feina.

o) Signar acords amb les universitats i escoles de for-
mació professional, per tal que els i les joves puguin 
fer pràctiques becades a la Generalitat o a les empre-
ses i entitats vinculades, així com a l’empresa privada i 
PIMES sense que això vagi en detriment del personal 
públic de l’administració ni de les plantilles d’aquestes 
empreses. Garantir la participació dels agents socials 
en aquests programes.

2. Proposta de resolució sobre l’autoocupació 
(individual i col·lectiva) i cooperativisme 

En la línia d’incentivar l’autoocupació individual i col-
lectiva i, sobretot, de fomentar el cooperativisme com 
a base d’una economia més solidària i democràtica, 
esdevé fonamental establir tota una sèrie de mesures 
per facilitar tant tècnica com econòmicament l’establi-
ment de noves iniciatives ocupacionals. Això permetrà 
facilitar la creació de nous llocs de feina pel jovent, 
desenvolupar les seves idees i innovacions i fomentar 
valors centrals com la responsabilitat, la solidaritat o 
la cooperació en pro del desenvolupament i benestar 
comú.

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

a. Impulsar conjuntament amb les entitats de crèdit, 
en especial amb les que operen amb ètica i les coope-
ratives, un programa per a l’extensió dels microcrèdits 
com a fórmula de finançament per a l’autoocupació, en 
especial de les persones joves.

b. Impulsar, des del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció i mitjançant l’Institut Català de Finances, una línia 
de finançament dotada amb 20 milions d’euros acces-
sible per a emprenedors joves.

c. Continuar treballant per dotar l’Institut Català de 
Finances de la fitxa bancària per tal que esdevingui 
entitat de crèdit, amb l’objectiu de ser una banca pú-
blica al servei de l’economia productiva de Catalunya.

d. Proporcionar més assessorament, acompanyament, 
orientació, i seguiment de les persones que volen auto-
ocupar-se. Anualment la Generalitat farà pública una 
cartera de suport a l’emprenedoria que inclourà: 

– Recursos d’acompanyament per a l’activitat inicial i 
de consolidació.

– Ajuts per cessament temporal i reorientació de l’ac-
tivitat.

– Recursos d’acompanyament per a la reorientació.

– Convenis de cooperació i ajuts dirigits a vivers d’em-
preses per al foment del co-working.

– Ajuts a la cooperació.

– Eines de programari per a la gestió empresarial.
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– Portal d’informació i recursos.

– Borsa de recursos formatius.

e. Instar al Govern de l’estat a incloure als Punts de 
Tramitació empresarial (PAIT), la creació de noves 
cooperatives, que actualment en resta exclosa.

f. Apostar decididament pel cooperativisme a través 
del programa AraCoop per impulsar la creació de co-
operatives, així com facilitar-ne econòmicament i ad-
ministrativament la seva creació, ajudar en l’assesso-
rament per formar aquest tipus d’empresa i reduir-ne 
els costos inicials, sobretot en aquells casos de coope-
ratives impulsades per joves.

g. Instar al Govern de la Generalitat que, durant aquest 
2013, presenti al Parlament la proposta de modificació 
de la Llei de Cooperatives, que inclogui una reforma 
per a facilitar i impulsar la creació i desenvolupament 
de cooperatives per part de joves.

h. Impulsar, fomentar i difondre el programa Reem-
presa com a model pel qual es reemprèn una empre-
sa ja existent, mantenint la seva activitat i els llocs de 
feina.

i. Continuar treballant per la simplificació administra-
tiva i per treure càrrega burocràtica en els processos 
de creació de nous projectes empresarials. No dema-
nar als emprenedors cap paper que ja tingui una admi-
nistració. Per tal d’assolir aquest objectiu cal establir 
els intercanvis d’informació entre administracions que 
ho facin possible. Garantir els nous tràmits de principi 
a fi mitjançant l’administració electrònica i elaboració 
d’un pla per a fer efectiva la tramitació electrònica de 
totes les tramitacions vigents en un termini de 2 anys. 
L’objectiu és que no hi hagi cap tràmit que no es pugui 
fer electrònicament.

j. Crear un programa de suport (ajuts econòmics per a 
noves tecnologies, assessorament tècnic i legal) al jo-
vent que opta per treballar la terra i dedicar-se a l’agri-
cultura i la ramaderia per tal de garantir-ne la seva 
viabilitat i contribuir a l’equilibri territorial i a la di-
versificació del mercat laboral.

3. Proposta de resolució per a la millora de 
les condicions laborals i la lluita contra la 
precarització 

Els i les joves són l’esglaó més feble dins del mercat 
laboral. Són el segment generacional que pateix les ta-
xes d’atur més altes, un índex de temporalitat molt ele-
vat i els contractes més precaris i pitjors remunerats. 
Tant important és garantir l’ocupació com les condi-
cions laborals.

El Parlament insta el Govern a: 

a) Presentar al Parlament un estudi sobre les condici-
ons laborals de la població juvenil tenint en compte la 
perspectiva de gènere, i publicar-ne els resultats en un 

termini no superior a sis mesos, per tal de prendre les 
mesures corresponents.

b) Reforçar la Inspecció de Treball per tal de garan-
tir la correcta supervisió del bon ús de les modalitats 
contractuals que s’utilitzen especialment amb joves 
(contractes temporals i d’obra i servei, de pràctiques i 
contractació per a la formació), per tal de perseguir la 
substitució de llocs de treball estructurals amb la uti-
lització d’aquests contractes formatius. De la mateixa 
manera, assegurar que l’ús de convenis de pràctiques i 
altres modalitats no contractuals no impliqui un enco-
briment d’una relació laboral.

c) Avançar cap al Marc Català de relacions Laborals 
adaptat al territori per adequar les negociacions col-
lectives a les necessitats del país. Instar el consell ca-
talà de relacions laborals a que faci tots els esforços 
necessaris per assolir acords en l’àmbit de la negoci-
ació col·lectiva d’àmbit català en aquelles empreses i 
sectors que es regeixen per convenis estatals que ca-
duquen el 2013.

d) Vetllar perquè la visió juvenil s’inclogui als conve-
nis col·lectius, així com fomentar la presència dels jo-
ves als comitès d’empresa.

e) Fomentar la presència de joves a les estructures di-
rectives de les patronals.

f) Instar al Govern de l’estat a augmentar progressiva-
ment el salari mínim interprofessional fins als estàn-
dards mitjans de la Unió Europa, que se situaria en els 
1.100 euros.

g) Manifestar el seu desacord amb les figures de tre-
ball precàries com les popularment anomenades mini-
jobs, així com qualsevol mesura que comporti llocs de 
feina precaris.

h) Vetllar per una inserció laboral i unes condicions 
de treball dignes per les persones amb diversitat fun-
cional, física, cognitiva i /o sensorial, així com instar 
al Govern de l’estat a no reduir els fons de polítiques 
actives per a centres especials de treball i empreses 
d’inserció.

i) Vetllar per la inserció laboral i les condicions de tre-
ball dignes dels col·lectius de joves en situació o risc 
d’exclusió social, com poden ser les persones d’orígens 
migratoris o els col·lectius LGTB, entre d’altres.

j) Garantir l’aplicació de la perspectiva de gènere a to-
tes les mesures proposades i combatre les desigualtats 
estructurals de gènere (igualtat salarial, mateixa capa-
citat de promoció entre homes i dones).

4. Proposta de resolució sobre la millora de la 
formació 

La formació dels joves és un factor essencial pel seu 
desenvolupament vital: aporta coneixement i facilita 
competències i habilitats. Potenciar la formació dels 
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joves ens ha permetre impulsar la recuperació econò-
mica i posar una base formativa solida per a l’equili-
bri entre ocupabilitat dels nostre jovent i llocs de tre-
ball presents i futurs. En aquest sentit, i en el context 
econòmic actual a Catalunya no ens podem permetre 
que cap persona es quedi sense estudiar per raons eco-
nòmiques, hem d’engreixar l’ascensor social i garan-
tir que els joves d’avui no esdevinguin una generació 
perduda.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a. Crear durant el curs 2013-2014 un sistema coordinat 
d’informació i o orientació per a aconsellar sobre el 
millor itinerari formatiu al jovent, que integri totes les 
dades globals i territorials d’oferta formativa i les de 
l’Observatori del Treball, que estigui a disposició dels 
centres educatius i que es posi al servei dels joves en 
les etapes d’educació secundària.

b. Incrementar les places de formació professional i 
ocupacional amb itineraris d’inserció, sobretot, en sec-
tors emergents, reorientant l’oferta en funció de les ne-
cessitats dels sectors productius i adequant l’oferta als 
sectors estratègics de país.

c. Incrementar l’oferta d’ensenyaments de règim espe-
cial, d’escoles d’adults i d’estudis a distància a través 
de l’Institut Obert de Catalunya i la Universitat Oberta 
de Catalunya.

d. Augmentar el nombre de places de les Escoles Ofi-
cials d’Idiomes per tal de facilitar l’aprenentatge de 
les llengües estrangeres i millorar la capacitació de les 
persones joves en idiomes, garantint sempre la qualitat 
i l’eficiència en les classes.

e. Promoure i planificar per aquest curs l’extensió de 
la modalitat de formació dual i en alternança treball-
formació i doblar l’oferta, com a mínim, d’aquest tipus 
d’estudis pel curs 2014-2015.

f. Impulsar un pla de reentrada al sistema reglat per 
als adolescents i joves que l’han abandonat prematura-
ment, incrementant les places públiques de Programes 
de Qualificació Professional (PQPI) i adequant-les a 
les necessitats territorials, i potenciar programes de 
transició en l’àmbit escola-treball.

g. Implantar un servei d’orientació en l’àmbit laboral 
i de l’autoocupació en la Formació Professional i Uni-
versitària, tot ajudant al jovent a cercar la seva via en 
les etapes posteriors del sistema educatiu.

h. Congelar les taxes de matriculació dels cicles for-
matius de grau superior pel curs 2013/2014 i estudi-
ar-ne la retirada o revisió per als cursos següents, de 
manera que en funció de la millora dels ingressos de 
la Generalitat, s’incorporin noves mesures urgents per 
millorar l’equitat en l’accés a la formació professional.

i. Garantir que l’accés als estudis de formació profes-
sional no quedi limitat a cap persona per raons econò-
miques. Articular de manera immediata un sistema de 

bonificacions complementari que, com a mínim, co-
breixi el 50% del preu públic dels alumnes becats.

j. Prestigiar la FP i dotar-la del reconeixement públic 
necessari en tant que formació primordial per a la nos-
tra economia i per a l’equilibri en el nostre sistema for-
matiu.

k. Reiterar la reclamació a l’Estat del traspàs efectiu de 
les beques d’Educació Superior del Ministeri d’Edu-
cació, Cultura i Esport amb la dotació econòmica ne-
cessària i suficient que permeti desenvolupar un nou 
Pla de beques i ajuts propis amb criteris per llindars 
de renda, rendiment acadèmic, mobilitat geogràfica i 
diferents modalitats, així com les beques –salari, que 
permeti augmentar la cobertura i un sistema progres-
siu, equitatiu i just d’accés a l’educació superior.

l. Ajustar i revisar les taxes i els preus públics per al 
període 2014-2017, per tal de garantir l’accés als estu-
dis superiors i universitaris a tothom i que ningú quedi 
exclòs per motius econòmics, tendint a la rebaixa pro-
gressiva de les taxes en funció de la recuperació eco-
nòmica dels ingressos de la Generalitat.

m. Revisar el canvi de coeficient d’estructura docent 
en les enginyeries per tal de fer efectiu l’acord del Par-
lament que insta a garantir «l’equitat d’accés a les uni-
versitats públiques de Catalunya, congelant en qual-
sevol cas els preus de totes les matrícules per al curs 
2013-2014». La revisió s’implementarà a través del sis-
tema de Beques Equitat garantint la congelació dels 
preus en les primeres matrícules en els estudis d’en-
ginyeria.

5. Proposta de resolució per combatre l’exili 
juvenil 

La crisi econòmica i l’augment de l’atur juvenil ha 
obligat a molts joves catalans a marxar a viure a l’es-
tranger a la recerca d’oportunitats laborals i vitals dig-
nes. Des de l’any 2009 fins al 2013 ha augmentat en 
47,85% el nombre de joves emigrants catalans i actu-
alment més de 50.000 joves d’entre 16 i 34 anys viuen 
fora del nostre país.

Aquest èxode suposa una pèrdua de capital terrible pel 
nostre país i calen polítiques valentes i ambicioses per 
combatre aquesta xacra.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a. Impulsar una veritable política de migracions, i no 
només d’immigració, tenint el compte els canvis en els 
fluxos migratoris que viu Catalunya actualment.

b. Crear un pla d’acompanyament i de difusió d’infor-
mació prèvia a les persones interessades en marxar a 
l’estranger, gestionat coordinadament entre la Xarxa 
Nacional d’Emancipació Juvenil i el SOC.

c. Gestionar a través de les Oficines de Treball de la 
Generalitat (OTG) la coordinació amb la xarxa Eures 
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(European Empoyment Services) - oficina treball uni-
ficada a nivell europeu.

d. Seguir impulsant els programes de pràctiques fora 
de l’estat com els programes Eurodissea i Leonardo 
da Vinci - Motiva, actualment gestionats pel SOC, de 
manera que se’n puguin ampliar les places i que se’n 
difongui la informació.

e. Coordinar les delegacions i oficines de la Generali-
tat i els casals catalans per tal que es converteixin en 
espais d’acollida, acompanyament i de paraigües insti-
tucional al jovent català.

f. Crear una plataforma virtual de contacte de la co-
munitat jove a l’estranger per aglutinar la informació, 
esdevenir un punt de serveis i de contacte.

g. Aprofitar els agermanaments municipals internaci-
onals com a instruments per promoure, des del món 
local i en coordinació amb el teixit econòmic local, 
experiències recíproques de formació i inserció labo-
ral per als joves.

h. Dissenyar un pla d’ajuda al retorn, gestionat des del 
SOC, al qual es puguin acollir els joves que després 
d’acreditar l’estada a fora volen tornar a Catalunya. Fa-
cilitar el possible retorn de talent a Catalunya.

6. Proposta de resolució sobre l’emancipació 
juvenil 

L’emancipació és bàsica per al desenvolupament per-
sonal dels joves. Ens trobem, però, amb unes taxes 
d’emancipació que han disminuït de forma accelera-
da. Els últims 5 anys, hem passat del 37,7% de perso-
nes joves emancipades l’any 2007 al 25,5% l’any. Cal 
apostar per les polítiques de foment de l’emancipació 
així com abordar unes polítiques transversal relacio-
nades amb la joventut.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a. Aplicar les polítiques necessàries per incrementar la 
taxa d’emancipació juvenil, que ens els últims 5 anys 
s’ha vist reduïda de forma considerable.

b. Crear, en el termini màxim de 6 mesos, un portal 
web o una guia específica en la que s’incloguin tots els 
serveis, plans, ajudes o bonificacions adreçades espe-
cíficament al jovent i que inclogui no només les que 
ofereix la Generalitat de Catalunya, sinó totes aque-
lles que provinguin de les altres administracions i les 
empreses privades que operen al nostre país. Aquesta 
guia s’actualitzarà de forma automàtica amb cada no-
va incorporació.

Habitatge 

c. Ampliar l’oferta d’habitatge amb lloguer social

d. Acordar amb la SAREB destinar els habitatges aca-
bats que té adjudicats a un parc català de lloguer so-
cial.

e. Crear un parc de lloguer assequible a partir dels ac-
tuals estocs d’habitatges nous de les entitats finance-
res intervingudes amb diner públic o que hagin rebut 
ajudes del FROB. La gestió d’aquests estocs ha de ser 
pública o, en qualsevol cas, sense afany de lucre, amb 
un paper rellevant de l’administració local i ponderant 
les necessitats dels territoris.

f. Prioritzar accions dirigides a les persones joves amb 
rendes baixes. Reservar per aquest col·lectiu un per-
centatge de totes les promocions d’habitatge públic, tot 
garantint el crèdit per accedir-hi.

g. Instar al Govern de l’estat que recuperi la Renda bà-
sica d’emancipació, controlant a la vegada que això no 
modifiqui el preu de mercat, i obrir noves convocatòri-
es d’ajuts al lloguer per a joves.

h. Garantir que els i les joves tinguin facilitats per con-
tinuar vivint al territori, i per tant, potenciar les facili-
tats en les reformes de l’habitatge, en la compra i llo-
guer d’habitatges vells, en la rehabilitació de cases de 
la seva finca i la construcció d’un nou habitatge amb la 
finalitat de promoure el retorn de les persones joves i/o 
la seva continuïtat en el món rural.

i. Accelerar i presentar en el proper període de sessi-
ons el nou impost sobre els pisos buits per tal d’incen-
tivar l’oferta de lloguer.

Mobilitat

j. Crear un bitllet de transport actiu que permeti trans-
port públic gratuït per a joves en situacions de forma-
ció per a l’ocupació o recerca de feina.

k. Plantejar bonificacions, previ estudi de la seva vi-
abilitat als actuals títols de transport dels estudiants 
universitaris per tal que permeti la combinació de di-
ferents mitjans de transport públic i s’equiparin els di-
versos títols de transport existents.

Cultura

l. Promoure la participació dels joves en el món cultu-
ral ja sigui en la creació, participació o gaudi de la 
cultura, amb el doble objectiu d’acostar la cultura als 
joves i crear-los un hàbit de consum cultural i de pràc-
tica de la cultura com un fet quotidià. Això és fona-
mental per la construcció dels públics del futur i així 
aconseguir una societat més lliure, justa i culta que a 
la llarga ajudi a la recuperació del sector

m. Facilitar l’accés dels joves a la cultura per mitjà 
d’iniciatives que promoguin l’aproximació d’aquest 
col·lectiu a les diverses manifestacions culturals amb 
preus assequibles, descomptes o fins i tot gratuïtat, i 
paquets de serveis lligats a equipaments culturals pú-
blic o privats.

n. Implantar programes per fomentar la cultura popu-
lar entre el jovent.
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Salut

o. Abordar el problema del consum i abús de drogues 
associats a l’oci de forma integral i prioritzar les res-
postes preventives, de programes d’informació en re-
ducció de riscos i de consum responsable. També en el 
foment de cultures d’oci alternatives.

p. Implantar un pla d’educació afectivo-sexual en tot el 
sistema educatiu, centrat en la prevenció de les malalties 
de transmissió sexual i els embarassos no desitjats i que 
ajudi a trencar amb els tabús relacionats amb el sexe.

q. Engegar un pla d’actuació de prevenció i detecció 
precoç de trastorns mentals, concretament en aquells 
relacionats amb els trastorns alimentaris, que contem-
pli la promoció d’hàbits saludables.

r. Desenvolupar un pla de foment de l’esport a través 
de la creació d’activitats per evitar el sedentarisme.

s. Recuperar els programes de prevenció i actuació 
contra la violència masclista destinats als més joves, 
com el «Talla amb els Mals Rotllos».

Drets civils

t. Prioritzar, en el cas dels joves empresonats als cen-
tres de justícia juvenil o presons, les accions dirigides 
a l’aplicació de mesures penals alternatives i comuni-
tàries, la reinserció laboral i social, i les intervencions 
precoces.

u. Aplicar unes polítiques transversals per garantir la 
igualtat de drets i d’oportunitats entre els joves immi-
grants.

7. Proposta de resolució sobre la qualitat 
democràtica, la participació juvenil, 
l’associacionisme i el voluntariat 

El desenvolupament d’una ciutadania participativa, 
solidària i fonamentada en el principi de igualtat es-
devé central per qualsevol societat democràtica. Pre-
cisament, el jovent ha demostrat reiteradament la seva 
voluntat d’esdevenir un actiu de transformació del nos-
tre entorn. Cal reconèixer, doncs, la tasca ingent que 
duen a terme milers de joves de manera voluntària en 
pro del bé de tota la societat. Seria el cas, per exem-
ple, dels Consells Locals de Joventut, el Consell Naci-
onal de la Joventut de Catalunya o els centres de lleure 
educatiu. Sense aquestes entitats, com moltes altres, el 
país quedaria coix. Per tant, esdevé necessari reforçar 
i reconèixer el teixit associatiu, al jovent organitzat i, 
sobretot, procurar sumar a aquells que encara no hi 
participen del mateix, doncs aquesta xarxa es una eina 
indispensable pel foment dels valors democràtics i de 
l’activitat comunitària.

El Parlament de Catalunya manifesta que: 

a. Reconeix i defensa el model que representen les en-
titats juvenils i l’associacionisme juvenil en general, 

elements clau i imprescindibles per a la construcció 
d’una societat amb qualitat i salut democràtica.

b. Reconeix i dóna suport als consells locals de joven-
tut com a forma de coordinació i treball en xarxa de 
els associacions juvenils d’un territori.

c. Fomentar la participació i en especial la participació 
juvenil és una de les prioritats en tant que aconseguir 
una societat amb més qualitat democràtica, més plural 
i més crítica.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

d. Incorporar el dret de vot a partir dels 16 anys en la 
nova llei electoral catalana, així com en la nova llei 
de consultes populars, per tal d’implicar el màxim de 
persones possibles en la presa de decisions col·lectives, 
i de fomentar la participació i els valors democràtics.

e. Garantir l’estabilitat econòmica de les entitats ju-
venil i de l’associacionisme juvenil en tal que garants 
d’un model d’escola de ciutadania

f. Fomentar l’associacionisme juvenil a través no no-
més de suport econòmic, sinó reconeixent la seva tas-
ca i empoderant les entitats juvenils, fent-les esdevenir 
realment autònomes i que puguin participar decidida-
ment de la presa de decisions col·lectives, sobretot a ni-
vell local. Això implicaria garantir la seva participació 
en els òrgans de decisió comunitaris, des d’aquells cla-
rament juvenils (com els Consells Locals de Joventut) 
fins d’altres de tipus més transversal (com podrien ser 
els Plans Educatius Entorn).

g. Incrementar el suport als ens locals per potenciar la 
figura dels tècnics de joventut, element clau en l’acom-
panyament al procés d’emancipació dels joves i la tas-
ca diària de les entitats juvenils.

h. Garantir el reconeixement del Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya com l’interlocutor entre la 
Generalitat de Catalunya i les organitzacions juvenils 
en tot allò que afecta els joves tal i com estableix la 
Llei 14/1985, de 28 de juny, per la qual es regula el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

i. Reconèixer les entitats d’esplai amb monitors volun-
taris i els agrupaments escoltes mitjançant una llei que 
aposti decididament per aquest col·lectiu com a eina 
indispensable per a l’educació dels infants i del jovent 
del nostre país i per la transmissió de valors solidaris, 
participatius i democràtics.

j. Instar al Govern de l’estat que estableixi els criteris 
generals de la figura del voluntariat, tant en associaci-
ons i entitats com en clubs esportius, de manera que 
i d’acord amb l’Estatut dels Treballadors, la Llei de 
Seguretat Social i la Llei de Voluntariat, es delimitin 
amb claredat les exclusions als règims d ‘afiliació a la 
seguretat social de les persones que presten serveis en 
entitats sense ànim de lucre que persegueixen objec-
tius d’interès general i són membres de les mateixes.
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8. Proposta de resolució sobre el model 
productiu del nostre país 

Per a poder combatre de forma eficient les mancances, 
limitacions i problemes que genera el mercat laboral 
per als i les joves del nostre país cal fer un replanteja-
ment global.

L’actual model productiu, basat en l’especulació i els 
beneficis a curt termini, ha acabat causant abandona-
ment escolar, feines precàries, salaris baixos i llocs de 
treball poc qualificats. Cal, doncs, un replantejament 
global, definir quin model de país volem i apostar per 
un canvi de model productiu.

El Parlament de Catalunya manifesta que: 

a) El model productiu de Catalunya s’ha de basar en el 
coneixement, en la recerca i en la innovació.

b) L’estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible 
i integrador passa per l’economia verda, l’impuls de la 
recerca, la gestió eficient i eficaç dels recursos i la co-
hesió social i territorial 

c) Aposta per una economia verda com a nou motor de 
creixement i generació d’ocupació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

d) Apostar per una nova economia que sigui més esta-
ble, més respectuosa amb el medi ambient, que recu-
peri la industria com a font productiva i impulsi l’eco-
nomia verda, amb una producció i una distribució més 
locals, basada principalment en fonts energètiques 
pròpies i amb capacitat de crear llocs de treball i ben-
estar per a totes les persones.

e) Augmentar de forma progressiva i substancial, fins 
com a mínim igualar la mitjana europea del 2%, la in-
versió en R+D+I als pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, en tant que és la base del creixement i del 
canvi del model productiu, i a la vegada és un sector 
que pot garantir oportunitats al col·lectiu jove del nos-
tre país.

f) Cal continuar fomentant i donant suport al sector 
agroalimentari català per seguir sent el primer sector 
econòmic del país i donar oportunitats al nostre jovent 
de desenvolupar la seva activitat vital al territori, im-
prescindible per a garantir la sobirania alimentària del 
País, garantir l’equilibri territorial i la dignificació de 
la professió«.

g) Promoure l’ecoinnovació, entesa com l’evolució 
dels processos productius, de l’organització, dels dis-
senys i dels materials cap a una millora ambiental del 
cicle de vida dels productes finals, contribuint a canvi-
ar el model productiu, fent-lo més eficient, més com-
petitiu i més sostenible.

h) Promoure la recerca i la inversió en sectors estra-
tègics lligats a l’economia sostenible, especialment 
aquells en què Catalunya ha estat o és puntera, com 
ara les energies renovables, l’eficiència energètica, les 

tecnologies de l’aigua, la gestió dels residus i promou-
re la seva internacionalització.

i) Introduir criteris decidits de fiscalitat ambiental que 
permetin internalitzar els costos ambientals dels pro-
cessos productius i invertir per millorar-los.

j) Apostar per la nova economia basada en els valors 
de la sostenibilitat i la responsabilitat social.

k) Orientar i prioritzar les futures inversions en la mi-
llora de la competitivitat i eficiència del transport de 
mercaderies.

9. Proposta de Resolució sobre la Garantia 
Juvenil

La Unió Europa ha fet una recomanació als Estats 
membres per implementar el programa de la Garantia 
Europa, un programa que té com a objectiu garantir 
que totes les persones joves rebin una oferta de treball, 
educació contínua, una formació com a aprenents o un 
període de pràctiques transcorregut un cert període de 
temps després d’haver perdut el seu lloc de treball o en 
haver conclòs el seu pas pel sistema educatiu reglat, 
que la UE fixa en quatre mesos.

Per tot això, 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

b) Implementar a Catalunya el programa de la Garan-
tia Juvenil, en coordinació i a través del SOC, que ga-
ranteix el dret de les persones joves a accedir al mercat 
de treball de qualitat, i a rebre formació o reorientació 
formativa en un termini de quatre mesos.

c) Instar al Govern de l’Estat a què la Generalitat de 
Catalunya gestioni tots els recursos destinats a la im-
plementació de la Garantia Juvenil a Catalunya per tal 
de que sigui una realitat durant el proper any i se n’in-
crementi la cobertura de forma progressiva fins arri-
bar al 100% abans de finalitzar la legislatura.

d) Independentment dels recursos que arribin des 
d’Europa, garantir el programa de la Garantia Juvenil, 
amb la prestació econòmica necessària per poder do-
nar el servei adequat.

e) Crear una taula d’aplicació, d’avaluació i de segui-
ment territorial formada per tots els agents implicats 
en la Garantia Juvenil.

f) Garantir els recursos humans suficients per poder 
prestar l’atenció personalitzada i continuada amb cada 
jove que formi part del programa, així com l’elabora-
ció dels plans d’acció individualitzats en què s’identifi-
quin tant les capacitats i habilitats com les necessitats 
de la persona jove i s’estbleixen mesures per a la millo-
ra de la seva ocupabilitat.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 



29 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 127

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 91

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 31369)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents propostes de reso-
lució subsegüents al Debat general sobre la situació de 
la joventut (tram. 255-00002/10).

Propostes de resolució

I. Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

Proposta de resolució núm. 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en aquesta Cambra abans del 31 
de juliol de 2013 el Projecte de Llei Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per l’any 2013.

Proposta de resolució núm. 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en aquesta Cambra, d’acord amb 
l’article 11 de la Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabi-
litat pressupostària, el límit màxim de despesa no fi-
nancera que marcarà el sostre d’assignació de recursos 
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2014.

Proposta de resolució núm. 3

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en aquesta Cambra, d’acord amb 
l’article 32 de la Llei 10/1982, del 12 de juliol, de Fi-
nances Públiques de Catalunya, el projecte de Llei del 
Pressupost de la Generalitat de l’any 2014 i la docu-
mentació annexa abans del 10 d’octubre d’enguany per 
al seu examen, esmena i aprovació. 

II. Una formació per crear ocupació de qualitat

Proposta de resolució núm. 4

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a ampliar l’oferta de places i el nombre d’ins-
tituts d’educació secundària que ofereixen la modali-
tat de batxillerat nocturn per tal de garantir arreu del 
territori de Catalunya poder cursar aquests estudis en 
aquesta modalitat.

Proposta de resolució núm. 5

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aprovar un pla de qualitat, excel·lència i tri-

lingüisme en l’àmbit educatiu que permeti als alumnes 
catalans tenir ple coneixement del català, el castellà i 
l’anglès al finalitzar l’ensenyament secundari obligato-
ri i que n’asseguri un ensenyament i una formació de 
qualitat.

Proposta de resolució núm. 6

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar, abans de finalitzar l’any 2013, es-
tratègies de clusterització que connectin els centres de 
formació professional amb les universitat, centres tec-
nològics i empreses amb l’objectiu d’afavorir l’obertu-
ra d’itineraris formatius pels alumnes i la permeabili-
tat entre professionals i professorat.

Proposta de resolució núm. 7

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la consolidació de centres d’excel-
lència de Formació Professional, especialment en els 
sectors emergents i d’alt potencial de creixement.

Proposta de resolució núm. 8

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dissenyar i impulsar l’establiment de vincles 
entres les universitats catalanes i els sectors produc-
tius, potenciant el paper de la R+D+i que millori la 
competitivitat de l’economia de Catalunya.

Proposta de resolució núm. 9

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aprovar una pla per a la revalorització de la 
formació de tercer cicle i doctorats dins dels mercat 
laboral per ampliar les oportunitats laborals dels joves 
catalans amb alts nivells formatius.

Proposta de resolució núm. 10

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fomentar els programes d’intercanvis inter-
nacionals a partir de l’ensenyament secundari i en l’en-
senyament universitari i de formació professional com 
a experiències estratègiques amb un valor afegit en el 
mercat laboral.

Proposta de resolució núm. 11

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar els valors de l’esforç, el mèrit i el 
respecte al professorat entre els alumnes i a fomentar 
la cultura de la responsabilitat i la superació personal.
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Proposta de resolució núm. 12

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incrementar els programes de control de 
l’absentisme i l’abandonament del sistema escolar, es-
tablint al mateix temps mecanismes per tal de fomen-
tar la continuïtat en les diferents etapes educatives i 
formatives.

Proposta de resolució núm. 13

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, juntament amb el Govern d’Espanya, am-
pliar els programes formatius dirigits a l’obtenció de 
Certificats de Professionalitat o mòduls de certificats 
de professionalitat.

Proposta de resolució núm. 14

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a desenvolupar programes destinats a facilitar 
que joves desocupats que van deixar els seus estudis 
de forma prematura puguin obtenir el títol d’Educació 
Secundària Obligatòria.

Proposta de resolució núm. 15

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a implementar el compte-formació associat a 
cada treballador i gestionat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya amb l’objectiu de conèixer tota la trajectò-
ria formativa del treballador i poder millorar el servei 
d’intermediació.

Proposta de resolució núm. 16

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a posar en marxa programes de formació amb 
un finançament específic diferenciat perquè els joves 
adquireixin coneixements en determinades activitats i 
oportunitats de treball que impliquin la creació d’ocu-
pació i possibilitats d’emprenedoria.

Proposta de resolució núm. 17

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a elaborar programes de col·laboració dels cen-
tres de formació professional amb el teixit productiu 
a fi de facilitar la formació dels joves en el si de les 
empreses.

Proposta de resolució núm. 18

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a aprovar una reducció de les taxes università-
ries que les situïn en la mitjana espanyola de tal forma 

que els universitaris catalanes no pateixin cap discri-
minació respecte a la resta d’universitaris espanyols.

Proposta de resolució núm. 19

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir el pagament de l’import de les beques 
als estudiants universitaris catalans becats, transferit 
pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sense 
que la gestió per part de l’AGAUR suposi cap dilació i 
ineficiència en la transferència d’aquests imports.

III. Foment i suport als joves emprenedors

Proposta de resolució núm. 20

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a integrar la xarxa Inicia, els serveis d’em-
prenedoria del Servei d’Ocupació de Catalunya i els 
programes de l’Agència de Suport a l’Empresa Cata-
lana en un únic ens públic d’ajuda i suport a l’activitat 
emprenedora.

Proposta de resolució núm. 21

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a substituir l’autorització prèvia per la decla-
ració responsable com a procediment per a facilitar i 
agilitzar l’establiment o explotació d’activitats empre-
sarials per emprenedors.

Proposta de resolució núm. 22

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a planificar anualment les convocatòries d’aju-
des i dissenyar programes plurianuals de suport a l’ini-
ci de l’activitat emprenedora dels joves.

Proposta de resolució núm. 23

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear el fons català de capital llavor mixt 
públic-privat com a instrument de suport financer a 
projectes empresarials d’emprenedors que hagin fina-
litzat, com a màxim tres anys abans de la convocatò-
ria, el batxillerat, els ensenyaments de formació pro-
fessional de grau superior o la formació universitària, 
ja sigui aquesta última de Llicenciatura, Enginyeria, 
Grau, Màster, amb independència que aquest últim si-
gui oficial o títol propi, o Doctorat, fent especial aten-
ció als realitzats per dones i joves menors de 35 anys.

Proposta de resolució núm. 24

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a crear un fons de microcrèdits destinat a finan-
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çar iniciatives d’autoocupació per part de joves em-
prenedors amb un tipus d’interès subvencionat i una 
durada no superior a cinc anys.

Proposta de resolució núm. 25

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aprovar un programa de compensació de les 
quotes de la seguretat social a través de la concessió 
directa de subvencions per als treballadors perceptors 
de la prestació per desocupació, en la seva modalitat 
de pagament únic, que s’hagin constituït en socis de 
una cooperativa de treball associat, societat laboral o 
treballadors autònoms.

Proposta de resolució núm. 26

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aprofitar els instruments i programes finan-
cers provinents de la Unió Europea per al finançament 
de projectes empresarials innovadors promoguts per 
joves catalans.

Proposta de resolució núm. 27

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir una deducció en el tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques d’una 
part de les despeses que realitzen els treballadors au-
tònoms i emprenedors en millorar la seva formació.

Proposta de resolució núm. 28

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar, juntament amb les universitats de 
Catalunya, la creació del ‘compte emprenedor’ amb el 
que els estudiants podran bonificar la part proporcio-
nal de la matrícula universitària corresponent a la seva 
quota d’autònom sempre que la facturació de l’activitat 
consisteixi en àmbits relacionats amb els estudis que 
imparteix la universitat envers aquell estudiant.

Proposta de resolució núm. 29

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a potenciar, en totes les etapes formatives, la 
realització de projectes empresarials a través de la in-
clusió de mòduls pràctics i teòrics en relació a l’em-
prenedoria i la creació d’empreses, la promoció de la 
investigació destinada a l’emprenedoria i la immersió 
lingüística en idiomes estrangers vinculats a les relaci-
ons comercials, professionals i empresarials.

Proposta de resolució núm. 30

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a potenciar l’activitat emprenedora entre els te-

lespectadors, oients, internautes o d’altres tipus d’usu-
aris dels mitjans públics de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

Proposta de resolució núm. 31

El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenci-
ar els vivers d’empresa i els espais co-working de base 
tecnològica o innovadora en els que orientin als joves i 
els aporti un espai on iniciar una activitat empresarial 
i impulsar la creació d’infraestructures per a la incuba-
ció i desenvolupament de projectes emprenedors.

Proposta de resolució núm. 32

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a crear la distinció ‘empresa compromesa amb 
el futur’ per a empreses que contractin de forma inde-
finida a joves menors de 30 anys.

Proposta de resolució núm. 33

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a afavorir el crowdfunding per organitzacions, 
associacions juvenils i joves emprenedors.

IV. Flexibilitat en el món laboral

Proposta de resolució núm. 34

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar el teletreball, especialment mitjan-
çant fórmules mixtes que combinin aquesta modalitat 
amb l’activitat presencial, garantint els drets socials i 
laborals reconeguts a tots els treballadors.

Proposta de resolució núm. 35

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a adoptar mesures amb l’objectiu de promoure 
la flexibilització dels horaris laborals per millorar no-
tablement la conciliació de la vida familiar i laboral.

V. Polítiques d’habitatge juvenil

Proposta de resolució núm. 36

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aprovar una simplificació dels tràmits ad-
ministratius per a l’adjudicació d’habitatge públic per 
reduir el temps mig d’espera a no més de 60 dies.

Proposta de resolució núm. 37

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear un portal virtual a través del qual fa-
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cilitar l’accés i el coneixement de l’oferta de lloguer de 
pisos compartits entre joves.

Proposta de resolució núm. 38

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a posar en marxa, i potenciar amb el món local, 
una xarxa d’habitatges tutelats per a col·lectius de joves 
amb perill d’exclusió social, com mares joves embaras-
sades o víctimes de violència de gènere, entre d’altres.

VI. Seguretat vial i transport

Proposta de resolució núm. 39

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a agilitzar i potenciar el servei de pagament 
amb la tecnologia «contact-less», en equipaments ju-
venils i esportius així com en la xarxa de transport pú-
blic de Catalunya.

Proposta de resolució núm. 40

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un pla per atendre als joves que 
es desplacen amb motocicleta amb la finalitat de pro-
moure una conducció segura, reduir la sinistralitat vial 
i millorar la mobilitat i l’ús de l’espai públic.

VII. Salut entre els joves

Proposta de resolució núm. 41

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a engegar campanyes de sensibilització en l’àm-
bit on-line, sense que representi un cost afegit en la des-
pesa de l’administració, sobre els perills d’un ús adictiu 
de telèfons mòbils, smartphones i ordinadors entre els 
joves així com del consum de drogues i sobre la pre-
venció dels trastorns del comportament alimentari.

Proposta de resolució núm. 42

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir un portal vidual, en col·laboració 
amb psicòlegs i psicopedagògics, on pares, mestres i 
els propis joves, puguin sol·licitar informació i suport 
sobre l’addicció a les TIC.

Proposta de resolució núm. 43

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a elaborar un programa específic d’oci saluda-
ble per a joves i adolescents, d’entre 12 i 18 anys, en-
focat a activitats socioculturals per prevenir el consum 
d’alcohol i altres drogues.

Proposta de resolució núm. 44

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir un pla de foment de la pràctica espor-
tiva i l’alimentació saludable entre els joves.

VIII. Associacionisme i voluntarisme entre els 
joves 

Proposta de resolució núm. 45

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear el ‘carnet del voluntari’ que s’aconse-
gueixi participant en associacions i activitats d’interès 
social de forma gratuïta i que a través d’un sistema de 
punts donés dret a descomptes, entrades a museus, tea-
tres i altres espectacles i esdeveniments culturals.

Proposta de resolució núm. 46

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar i prioritzar els ajuts públics via con-
tracte-programa davant les subvencions a fons perdut.

Proposta de resolució núm. 47

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en aquesta Cambra abans de fina-
litzar l’any 2013 el projecte de llei del voluntariat de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 31371)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents propostes de resolució subse-
güents al Debat general sobre la situació de la joventut 
(tram. 255-00002/10).

Proposta de resolució número 1: la garantia 
juvenil

Els creixents nivells d’atur juvenil, que suposen una 
amenaça real pel model social europeu i per la capa-
citat d’Europa de recuperar-se de la crisi, obliguen 
l’adopció d’un paquet de mesures urgents, essent una 
de les més importants la «Garantia Juvenil».
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El programa «Garantia Juvenil», establert pel Parla-
ment Europeu i finançat pel nou fons de la Unió Eu-
ropea contra l’atur juvenil, té com a objectiu garantir 
que totes les persones joves de fins 26 anys rebin una 
oferta de treball, educació contínua, una formació com 
aprenents o un període de pràctiques transcorregut un 
cert període de temps després d’acabar l’educació for-
mal o quedar a l’atur.

Tots els estats membres de la Unió Europea han 
d’adoptar un pla de garantia juvenil contra l’atur dels 
joves, que consistirà en mesures concretes, i per tant 
aquesta garantia es basa en el compromís de les admi-
nistracions públiques per oferir experiències laborals 
i de formació o cursos de reciclatge als joves, amb la 
finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats per la jo-
ventut en el mercat laboral.

Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Instar el Govern de l’Estat a fer una distribució justa 
dels recursos percebuts entre les Comunitats Autòno-
mes per tal que aquestes puguin desenvolupar els seus 
propis programes, prèviament desenvolupats en base a 
la realitat territorial de cadascuna d’elles.

2. Instar el Govern de l’Estat a executar aquelles ac-
cions que possibilitin que la Generalitat de Catalunya 
gestioni tots els recursos destinats a la implementació 
de la Garantia Juvenil per implantar-la durant aquesta 
legislatura, mitjançant l’adaptació dels programes del 
SOC.

3. Reforçar, amb independència de l’actuació del go-
vern estatal, un model català de garantia juvenil per 
tal de donar compliment a la Recomanació del Consell 
de la Unió Europea de 5 de desembre del 2012 als Es-
tats Membres.

4. Garantir l’atenció personalitzada i continuada del 
jove beneficiari de la garantia juvenil, així com l’ela-
boració conjunta d’un pla d’acció individualitzat en 
què s’identifiquin tant les capacitats i habilitats com 
les necessitats de la persona jove i s’estableixin mesu-
res per a la millora de la seva ocupabilitat.

5. Vetllar pel correcte desenvolupament del progra-
ma fent una anàlisi i avaluació de la implantació de la 
garantia juvenil i, si s’escau, crear un espai de treball 
conjunt amb els agents implicats.

6. Instar el Govern de l’Estat a promoure les accions 
necessàries davant la Unió Europea per tal que se 
simplifiquin els processos de finançament als Estats 
membres d’aquelles accions vinculades amb la posa-
da en pràctica de la Garantia Juvenil, fent possible que 
aquests processos puguin portar-se a terme mitjançant 
un fons específic o bé a través de l’establiment d’un 
procés de finançament distint a l’habitual del Fons So-
cial Europeu, que permeti als Estats membres amb di-
ficultats financeres no haver d’avançar tot el cost de les 
accions.

7. Crear un espai de concertació que inclogui el go-
vern i els agents socials i econòmics més representa-
tius de Catalunya en l’àmbit de l’ocupació juvenil, és 
a dir sindicats, patronals i el Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya en representació dels i les joves, 
amb l’objectiu d’elaborar un Acord marc per a l’ocu-
pació juvenil que estableixi objectius a mig termini en 
base als reptes que fixa el Pla Nacional de la Joventut 
de Catalunya 2010-2020 i permeti una acció conjun-
ta dels agents esmentats pel què fa a la creació així 
com el seguiment i la proposta de futures millores de 
l’acord.

Proposta de resolució número 2: Sobre 
l’ocupació

L’àmbit laboral és un dels principals elements estruc-
turadors de la vida social dels individus i és un aspec-
te cabdal en les trajectòries d’emancipació i les opor-
tunitats de desenvolupament personal de les persones 
joves, i per això el fet laboral és un dels aspectes més 
importants a resoldre dins d’una societat.

Actualment, la situació laboral de Catalunya no passa 
pels seus millors moments, doncs la crisi ha tingut uns 
efectes durs sobre la població, en general, i sobre la 
població jove en particular.

El problema no és específic d’atur juvenil al marge de 
la resta de l’atur, sinó que a Catalunya, a Espanya i 
a la Unió Europea el problema de l’atur és global, si 
bé afecta especialment als majors de 45 anys, a perso-
nes amb especials dificultats i als col·lectius de joves. 
I per això l’atur juvenil no es resoldrà amb una única 
mesura o un paquet econòmic d’ocupació, perquè va 
més enllà d’un fet puntual, sinó que es reduirà en tant 
que siguem capaços de reduir i revertir la tendència de 
l’atur general.

Malgrat les dificultats del moment, el Parlament ma-
nifesta el seu convenciment que Catalunya continua 
tenint prou empenta i creativitat per sortir d’aquesta 
crisi apostant per la seva economia productiva i l’em-
prenedoria social i econòmica a través de programes 
de polítiques pel creixement econòmic, i que especial-
ment vagin dirigides a la societat del futur: els nostres 
joves.

Cal prendre mesures per sortir de la crisi, dinamitzar 
l’economia i generar ocupació per lluitar contra l’atur 
juvenil i millorar l’ocupabilitat dels joves, i en aquest 
sentit cal demostrar amb accions que tenim plena con-
fiança en les capacitats dels nostres joves i posar al 
seu abast el màxim nombre d’oportunitats en tots els 
àmbits perquè puguin progressar amb els majors èxits 
possibles.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern a: 
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1. Instar el Govern de l’Estat a transferir la gestió inte-
gral de les polítiques passives a la Generalitat de Ca-
talunya.

2. Desenvolupar les mesures contra l’atur juvenil pre-
vistes en el «Pla Inserjoves» del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, per a menors de 30 anys, amb la incorpora-
ció dels següents programes: 

� Joves per l’ocupació: joves que han abandonat els es-
tudis i no treballen

� De Qualificació Professional Inicial - PQPI: joves 
que han estat a punt d’abandonar el sistema escolar

� Fem Ocupació per a Joves: joves amb experiència no 
especialitzada i sense formació o amb/sense experièn-
cia laborals sense formació

– Joves universitaris: joves universitaris de darrer any 
o titulats en els darrers dos anys

� Intercanvis internacionals: joves amb formació i/o 
professional pràctica en l’àmbit objecte de l’estada

3. Garantir que en els programes de polítiques actives 
d’ocupació, es destinin un 25% de les accions previs-
tes a joves menors de 30 anys.

4. Crear dins del SOC un programa a disposició dels 
joves catalans que marxen a l’estranger per tal de po-
der planificar accions per a la seva reintegració en el 
teixit productiu o acadèmic i així afavorir el retorn al 
país.

5. Crear dins el Consell de Relacions Laborals de Ca-
talunya una Mesa de seguiment i coordinació de les 
polítiques d’ocupació juvenil. Aquesta Mesa estaria 
integrada per la Generalitat de Catalunya, represen-
tants del món local, representants de patronals, sindi-
cats, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i 
representants del sector privat, a partir del grup tècnic 
sobre ocupació juvenil ja existent en el sí del Consell.

6. Desplegar un programa que faciliti la contractació 
de joves amb alta qualificació, lligat a les convocatò-
ries d’investigadors en formació i postdoctorals, con-
juntament amb el SOC, i orientar-lo en les direccions 
estratègiques de desenvolupament del país, amb espe-
cial èmfasi a la formació en competències transversals 
i d’innovació.

7. Desplegar un programa d’acompanyament, orientat 
a menors de 30 anys, per a la creació de nova empre-
sa basada en el coneixement, tipus Spin-off i Start-up, 
sorgides d’entorns acadèmics.

8. Reforçar les xarxes de suport necessàries i potenci-
ar el treball col·laboratiu en l’àmbit de l’emprenedoria, 
l’autoocupació i el cooperativisme com a opcions reals 
per a generar ocupació.

9. Establir un sistema de bonificacions per a joves em-
prenedors en les tarifes dels serveis d’ACCIÓ d’asses-

sorament en la creació i la internacionalització de les 
empreses.

10. Potenciar l’aposta estratègica del Govern pel sector 
agroalimentari, en les seves àrees productiva i indus-
trial, com a font per generar ocupació juvenil, tal com 
ja s’està efectuant, a través de les següents accions: 

a) Oferint les eines necessàries als joves dels àmbits 
rurals per incrementar el valor afegit de les seves em-
preses de manera que es fomenti així la transició de 
productors a directors d’empreses agràries.

b) Dotant els territoris rurals de les infraestructures i 
la capacitació que garanteixin el retorn dels joves al 
medi rural, impulsant per tant el relleu generacional.

c) Potenciant la implantació de la connexió en xar-
xa, per evitar la fractura digital per raons d’ubicació, i 
l’optimització i l’explotació de totes les possibilitats de 
negoci al món rural.

11. En l’àmbit artístic, desenvolupar mesures per a la 
professionalització de creadors i intèrprets.

Proposta de resolució número 3: sobre la 
formació 

Els joves són el futur del país, en tots els sentits: no no-
més a nivell econòmic o laboral, sinó que marcaran el 
tipus de model de societat que el país tindrà. I per això 
necessiten la millor formació possible.

L’educació és un element central previ i connectat amb 
l’esfera laboral, en la mesura que la trajectòria educa-
tiva representa el punt de partida per a la generació 
d’oportunitats que afectaran la trajectòria laboral de la 
persona i que resultaran fonamentals per igualar opor-
tunitats d’emancipació i participació entre les perso-
nes joves, que es troben en situació de desavantatge 
dins del sistema productiu.

Per això, és necessari incorporar mecanismes forma-
tius correctors que permetin millorar les oportunitats 
professionals dels joves pel que fa a la seva relació 
amb el mercat laboral i considerant la resta d’esferes 
en la vida de la persona, així com les del seu entorn 
més immediat.

La formació és clau per a la millora de la competiti-
vitat de les nostres empreses i de l’ocupabilitat de les 
persones joves, que són els primers en ser expulsats 
del mercat de treball, sobretot els més poc formats, 
amb pocs estudis o sense, doncs s’ha demostrat que els 
joves que estudien formació professional tenen el tri-
ple d’oportunitats d’entrar al mercat laboral.

Cal que formació i ocupació vagin en la mateixa línia. 
I és en aquesta lògica que treballa el Govern de la Ge-
neralitat, assegurant que ningú es quedarà fora de la 
cadena formativa per qüestions econòmiques, ni a l’es-
cola, ni als instituts, ni a les universitats.
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Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 

1. Elaborar un Pla de Mesures contra l’atur juvenil en 
formació-ocupabilitat: 

a) Desenvolupar el III Pla general Formació Professi-
onal a Catalunya 2013-2016 per afavorir la connexió 
formació empresa i formació dual.

b) Establir el sistema integrat d’informació de la car-
tera de serveis de Formació Professional, adoptant les 
mesures necessàries per informar i donar a conèixer a 
les persones i a les empreses l’opció formativa dels ci-
cles de la formació professional inicial, com a via per 
aconseguir una qualificació que millori les possibili-
tats d’ocupació dels joves.

c) Crear el protocol integrat d’orientació professional: 
definir i construir itineraris de formació al llarg de la 
vida.

d) Implantar el nou procediment de detecció de les ne-
cessitats de formació de les empreses.

e) Desplegar un sistema d’equivalències entre forma-
ció inicial i ocupacional.

f) Implantar el nou sistema de reconeixement i acredi-
tació de l’experiència laboral.

g) Formació bonificada: crear un programa de difusió 
de la formació de demanda.

2. Estendre l’oferta pública del curs d’accés al grau 
mitjà, substitutiu de la prova d’accés, establert per la 
Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per tal de 
millorar les oportunitats d’accés als cicles formatius 
de grau mitjà.

3. Realitzar les actuacions oportunes per a la perma-
nent renovació del catàleg de títols de formació profes-
sional inicial, amb l’actualització dels continguts ne-
cessària que contribueixi a la millora de l’ocupabilitat 
dels joves.

4. Integrar en la formació superior universitària el des-
envolupament de competències orientades a la innova-
ció i l’emprenedoria.

5. Potenciar un programa de treballs de final de grau 
universitari orientat cap a la realització de projectes 
industrials en els diferents àmbits i sectors socioeco-
nòmics.

6. Estendre els programes de Doctorats Industri-
als, amb la finalitat d’incorporar doctors a les empre-
ses per desenvolupar projectes de R+D, tot retenint ta-
lent i capital humà.

7. Intensificar les polítiques de mobilitat de la UE per 
aconseguir que les persones joves puguin realitzar ac-
tivitats educatives reglades i activitats formatives la-
borals en altres estats membres.

8. En l’àmbit agroalimentari, continuar oferint la for-
mació basada en l’excel·lència que permet als joves ser 
més competents professionalment.

9. Endegar mesures per a potenciar el desenvolupa-
ment professional dels joves en l’àmbit de l’audiovi-
sual.

10. Instrumentar les mesures necessàries per facilitar i 
garantir un nivell suficient de competència en terceres 
llengües, especialment l’anglès, tot introduint una pro-
va comuna en l’últim any de grau que acrediti un co-
neixement suficient, així com incrementar el nombre 
d’assignatures impartides en anglès, la participació en 
programes de mobilitat internacional, la realització 
d’activitats acadèmiques i de pràctiques externes.

11. Estendre al conjunt de les Universitats catalanes 
i dels agents socials el programa pilot de pràctiques 
dels estudiants de grau amb el Consell de Cambres de 
Comerç de Catalunya, tot incloent-hi estades interna-
cionals.

12. En l’àmbit de les beques: 

a) Reorientar les beques Beatriu de Pinós per a la recu-
peració i retenció de talent cap al nostre teixit d’R+D.

b) Reclamar al Govern de l’Estat la transferència plena 
de les beques i ajuts per a l’ensenyament superior.

c) Potenciar durant tota la legislatura el fons propi de 
beques-equitat ja impulsat per la Generalitat que per-
meti avançar cap a una política pròpia d’ajuts a l’en-
senyament superior, basat en els principis d’equitat, 
accessibilitat i sostenibilitat del sistema universitari 
català.

13. Congelar l’import del preu públic per matricula-
ció als cicles formatius de grau superior en centres 
públics del Departament d’Ensenyament, per al curs 
2013-2014.

14. Potenciar el coneixement del patrimoni natural, 
social, cultural i històric entre els joves, tant a nivell 
local com del conjunt del país, i reconèixer la impor-
tància que aquest patrimoni té per a la cohesió social 
i la construcció del sentiment de pertinença comarcal 
i nacional.

15. Endegar programes adreçats als nois i noies en-
tre 16 i 24 anys que no s’han graduat en la secundària 
obligatòria i que necessiten un acompanyament espe-
cífic per afavorir la seva transició al món del treball i 
a la vida adulta, posant l’èmfasi en les competències 
professionals i en la cultura del treball i la iniciativa 
emprenedora.

16. Presentar un pla estratègic per aconseguir que 
l’orientació educativa esdevingui una eina bàsica de 
suport als joves en els centres de secundària.

17. Potenciar les vocacions científiques dels alumnes 
de secundària mitjançant la promoció de la recerca, la 
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creativitat i l’enginy, i l’apropament a les institucions 
vinculades a la recerca científica i tecnològica.

18. Impulsar les mesures necessàries per potenciar en 
l’àmbit educatiu la prevenció de la drogodependència 
entre els joves.

19. Prendre mesures per eradicar, en els àmbits educa-
tius i del lleure, la violència de gènere entre els joves.

Proposta de resolució número 4: emancipació

Catalunya ha estat sotmesa a transformacions im-
portants, tant en l’esfera social, econòmica, política, 
cultural com en la identitària, i aquests canvis plante-
gen nous reptes i desafiaments a les polítiques de jo-
ventut, que requereixen de respostes.

Concretament, el jovent és, en el context actual, un 
dels col·lectiu que pateix de manera més acusada els 
efectes de la crisi econòmica, de manera que tenint en 
compte aquesta situació de més vulnerabilitat davant 
les fluctuacions del cicle econòmic, cal prestar espe-
cial atenció a la millora de les oportunitats dels joves.

Si bé la societat és més incerta, complexa i dinàmica 
que mai, això no resta sentit a les polítiques de joven-
tut, sinó que en justifica l’existència. Cal desenvolupar 
accions i mesures destinades a millorar i augmentar el 
paper de les polítiques públiques per avançar cap a la 
igualtat d’oportunitats real i la capacitat de les perso-
nes joves per desenvolupar la seva pròpia vida de ma-
nera autònoma i lliure com a base de la societat del 
futur.

Aquestes mesures passen per afavorir la recuperació 
econòmica del país i l’augment de l’ocupació, perquè 
només així es dóna seguretat als joves de poder se-
guir mantenint la seva capacitat adquisitiva i, per tant, 
les seves capacitats d’emancipació, i sempre tenint en 
compte la seva salut mitjançant la realització d’accions 
que afavoreixin l’adopció de conductes positives vers 
la seva salut individual i col·lectiva.

Ara bé, només amb l’acció coordinada i decidida de 
tots els agents serem capaços de construir respostes i 
generar oportunitats pel canvi, ja sigui des de l’acció 
de cada ajuntament, des del treball de les entitats ju-
venils i de la gent jove, i des de l’acció del Govern de 
la Generalitat.

Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a: 

1. Exigir al Govern de l’Estat la cessió dels habitat-
ges de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB) i de les entitats fi-
nanceres intervingudes a Catalunya, a la Generalitat, 
als ajuntaments i a entitats socials, per a destinar-los a 
polítiques de lloguer assequible.

2. Exigir al Govern de l’Estat la mobilització d’habi-
tatges buits de la SAREB a Catalunya i de les entitats 

financeres que han rebut ajuts públics, per a incremen-
tar el parc d’habitatges destinat a la creació d’un fons 
social d’habitatges de Catalunya destinat prioritària-
ment a les persones desnonades i als joves.

3. Instar el Govern de l’Estat a mantenir els ajuts de la 
Renda Bàsica d’Emancipació als joves que actualment 
la reben, amb independència del que estableixin el 
nous ajuts del Pla Estatal de Foment del lloguer d’ha-
bitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i 
renovació urbanes 2013-2016.

4. Prioritzar als joves amb càrregues familiars en els 
nous ajuts que estableix el Govern de l’Estat en el marc 
del nou Pla Estatal de Foment del lloguer d’habitatges, 
la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació 
urbanes 2013-2016.

5. Potenciar la institucionalització de les polítiques de 
joventut en l’Administració local, enfortint el treball 
conjunt de caràcter interinstitucional, facilitant canals 
d’interlocució àgils, eficients i estables que permetin la 
detecció de necessitats específiques de cada territori i 
la priorització i adaptació de les actuacions al mateix, 
impulsant mecanismes de coordinació entre instituci-
ons i administracions per fer més eficients i eficaces 
les polítiques de joventut.

6. En matèria de justícia juvenil: 

a) Continuar desplegant el Programa Límits d’Atenció 
a les famílies a tot Catalunya.

b) Millorar els processos de suport a les actuacions 
preventives dels ajuntaments amb el Programa de su-
port a la prevenció de la delinqüència juvenil i la me-
diació comunitària.

c) Seguir implementant el model d’intervenció basat 
en Plans de treball individualitzats amb els menors i 
joves d’acord amb el seu nivell de risc de reincidència.

7. En l’àmbit de la salut: 

a) Impulsar accions per afavorir l’adopció de conduc-
tes positives envers la salut individual i col·lectiva (sa-
lut mental, salut afectiva i sexual i salut alimentària i 
prevenció de l’ús de substàncies addictives) per la ge-
neralització d’hàbits saludables entre la població jove, 
coordinadament amb els diferents agents i institucions 
implicats en cada territori.

b) Donar impuls als programes de prevenció de l’hàbit 
tabàquic entre la població jove i promoure accions de 
prevenció del consum d’alcohol i drogues, fent espe-
cial èmfasi en la promoció del sentit crític dels joves 
envers les possibles situacions de pressió pro-consum 
que poden trobar en determinats entorns.

Palau del Parlament, 24 de juliol del 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Propostes transaccionals presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 31375; 31379; 31382; 31383; 31384; 

31385; 31387; 31389 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 25.07.2013

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 31375)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Dolors 
Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 133 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents pro-
postes de resolució transaccionals, subsegüent al De-
bat general sobre la situació de la joventut (tram. 255-
00002/10).

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

A la Proposta de resolució núm. 2 apartat 3.5, del GP 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa

Amb modificació

«Procurar que les entitats que contractin persones ins-
crites als programes de treball i formació els apliquin 
les retribucions que marquen els respectius convenis 
de cada grup professional 

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

A la Proposta de resolució núm.2, apartat 3.6, del GP 
del GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Amb modificació

«Procurar el compromís de generar ocupació estable 
per part de les entitats contractants dels programes de 
treball i formació, més enllà de la durada de sis mesos 
d’aquests contractes»

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ERC Portaveu GP ICV-EUiA 

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 31379)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Maurici 
Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 133 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents pro-
postes de resolució transaccionals, subsegüents al De-
bat general sobre la situació de la joventut (tram. 255-
00002/10).

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, GP Socialista

A la Proposta de resolució núm. 5 apartat 4, del GP 
Socialista

Amb addició

«Reclamar a l’estat seguir mantenint [...] menors de 25 
anys»

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, GP Socialista

A la Proposta de resolució núm. 5, apartat 6, del GP 
Socialista

Amb modificació

«Millorar i potenciar els programes d’atenció a la Sa-
lut mental [...] degut a la crisi.»

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP d’ERC Portaveu del GP SOC

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 31382)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 133 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució transaccionals, subsegüents al 
Debat general sobre la situació de la joventut (tram. 
255-00002/10).
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Proposta de resolució transaccional 1

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 9, apartat d, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i la Proposta de 
resolució núm. 1, apartat 3, del GP de Convergència 
i Unió 

Amb modificació

«Per tal de donar compliment a la Recomanació del 
Consell de la Unió Europea de 5 de desembre del 2012 
als Estats Membres, reforçar, amb independència dels 
recursos que arribin des d’Europa, un model català de 
Garantia Juvenil.»

Proposta de resolució transaccional 2

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 3, apartat 10, del GP 
de Convergència i Unió

Amb modificació i addició

«10. Instrumentar, partint de la igualtat d’oportunitats 
per a tothom, les mesures necessàries per facilitar i 
garantir un nivell suficient de competència en terceres 
llengües, especialment l’anglès, i introduir una pro-
va comuna en l’últim any de grau que acrediti un co-
neixement suficient, així com incrementar el nombre 
d’assignatures impartides en anglès, la participació en 
programes de mobilitat internacional, la realització 
d’activitats acadèmiques i de pràctiques externes.»

Proposta de resolució transaccional 3

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 3, apartat 15, del GP 
de Convergència i Unió

Amb addició

«15. Endegar programes adreçats als nois i noies en-
tre 16 i 24 anys que no s’han graduat en la secundària 
obligatòria i que necessiten un acompanyament espe-
cífic per afavorir la seva transició al món del treball i 
a la vida adulta, posant l’èmfasi en les competències 
professionals i en la cultura del treball i la iniciativa 
emprenedora, i l’obtenció del graduat d’E.S.O.»

Proposta de resolució transaccional 4

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 1, apartat j, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Amb supressió

«j) Convocar plans d’ocupació local per a la contracta-
ció, per part dels ajuntaments, de persones en situació 
d’atur, amb un percentatge reservat a la contractació 
de joves desocupats de llarga durada.»

Proposta de resolució transaccional 5

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 1, apartat k, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Amb modificació

«k) Fomentar programes d’ocupació en entitats, orga-
nitzacions i empreses del tercer sector que, vinculat a 
l’elaboració d’algun projecte concret, puguin sol·licitar 
a la Generalitat la cobertura d’una plaça de feina.» 

Proposta de resolució transaccional 6

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 1, apartat n, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Amb modificació

«n) Fomentar la signatura de convenis entre universi-
tats i PIMES per promoure la contractació en la pri-
mera feina.»

Proposta de resolució transaccional 7

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 1, apartat o, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Amb modificació i supressió

«o) Signar acords amb les universitats i fomentar en 
el marc dels centres de Formació Professional que els 
i les joves puguin fer pràctiques becades a la Genera-
litat o a les empreses i entitats vinculades, així com a 
l’empresa privada i PIMES sense que això vagi en de-
triment del personal públic de l’administració ni de les 
plantilles d’aquestes empreses. Garantir la participa-
ció dels agents socials en aquests programes.»
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Proposta de resolució transaccional 8

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 3, apartat d, del GP 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Amb addició

«d) Vetllar perquè la visió juvenil s’inclogui als con-
venis col·lectius, així com fomentar la implicació dels 
joves als comitès d’empresa.»

Proposta de resolució transaccional 9

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 3, apartat e, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Amb addició

«e) Fomentar la implicació dels joves a les estructures 
directives de les patronals.»

Proposta de resolució transaccional 10

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 3, apartat g, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Amb addició

«g) Manifestar el seu desacord amb les figures de tre-
ball precàries com les popularment anomenades mi-
nijobs sempre que no es respectin els drets passius, ai-
xí com qualsevol mesura que comporti llocs de feina 
precaris.»

Proposta de resolució transaccional 11

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 3, apartat h, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Amb modificació

«h) Vetllar per una inserció laboral i unes condicions 
de treball dignes per les persones amb diversitat funci-
onal, física, cognitiva i /o sensorial, així com instar al 
Govern de l’estat a incrementar els fons de polítiques 
actives per a centres especials de treball i empreses 
d’inserció.»

Proposta de resolució transaccional 12

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 4, apartat e, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Amb modificació

«e) Intensificar l’extensió per aquest curs de la moda-
litat de formació dual i en alternança treball-formació, 
amb l’objectiu de doblar l’oferta, com a mínim, d’a-
quest tipus d’estudis pel curs 2014-2015.» 

Proposta de resolució transaccional 13

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 6, apartat j, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Amb modificació

«j) Incrementar les bonificacions pel transport actiu 
per a joves en situacions de formació per a l’ocupació 
o recerca de feina.»

Proposta de resolució transaccional 14

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 7, apartat i, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Amb modificació

«i) Reconèixer les entitats d’esplai amb monitors vo-
luntaris i els agrupaments escoltes apostant decidida-
ment per aquest col·lectiu com a eina indispensable per 
a l’educació dels infants i del jovent del nostre país i 
per la transmissió de valors solidaris, participatius i 
democràtics.»

Proposta de resolució transaccional 15

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 8, apartat e, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Amb modificació i supressió

«e) Augmentar de forma progressiva i substancial, fins 
com a mínim igualar la mitjana europea del 2% d’in-
versió en R+D+I als pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, en tant que és la base del creixement i del 
canvi del model productiu, i a la vegada és un sector 
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que pot garantir oportunitats al col·lectiu jove del nos-
tre país.»

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC 

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 31383)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, por-
taveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al Debat general sobre la situació 
de la joventut (tram. 255-00002/10).

Proposta de resolució

Grup Parlamentari Socialista

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

Grup Parlamentari de Ciutadans

Transacció de les propostes de resolució B de Ciuta-
dans, 2.2 de ICV-EUiA i 0.6 del PSC 

«S’adoptarà un compromís polític de dotació econò-
mica suficient als pressupostos de 2014 per a desenvo-
lupar i executar les mesures adoptades al present Ple»

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Do-
lors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Jordi 
Cañas Pérez, portaveu del GP de C’s

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 31384)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, por-
taveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 133 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 

transaccional, subsegüent al Debat general sobre la si-
tuació de la joventut (tram. 255-00002/10).

Proposta de resolució transaccional pre-
sentada per Grup Parlamentari Socialista, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Grup 
Parlamentari de Ciutadans

Transacció de les propostes de resolució C de Ciuta-
dans, 2.2 de ICV-EUiA i 6.1 del PSC 

Es crearà un Comitè de Seguiment dels acords adop-
tats al present Ple, format per representants del Go-
vern, de totes les forces parlamentàries i d’actors em-
presarials i socials, encarregat de redactar informes 
trimestrals de seguiment i avaluació (quantitativa i 
qualitativa) de l’estat de desenvolupament, execució 
i compliment de les mesures acordades. El marc de 
control polític d’aquest Comitè serà la Comissió de Jo-
ventut del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Do-
lors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Jordi 
Cañas Pérez, portaveu del GP de C’s

Proposta transaccional presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup Parla-
mentari Socialista, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 31385)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableix l’article 133 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent proposta de resolució trans-
accional, subsegüent al Debat general sobre la situació 
de la joventut (tram. 255-00002/10).

Proposta de resolució transaccional pre-
sentada per: GP de Convergència i Unió, GP del 
Partit Popular de Catalunya, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, GP Socialista, GP 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, GP de C’s

A la Proposta de resolució núm. 1, del GP d’ERC, a la 
Proposta de resolució núm. 1, apartat 0.5, del GP So-
cialista, a la Proposta de resolució núm. 2, apartat 2.2, 
del GP d’ICV - EUiA, a la Proposta de resolució núm. 
24, del GP de C’s.

Amb modificació. Nova Proposta de resolució.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer de 
la Garantia Europea Juvenil, adoptada com a política 
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prioritària pel darrer Consell Europeu, l’eix central de 
les seves polítiques adreçades a les persones joves me-
nors de 30 anys. Aquesta garantia ha de fer efectiu el 
dret de tot català i catalana a que abans de quatre me-
sos després de finalitzar estudis o una activitat laboral, 
tingui accés o bé a una nova feina, o a una formació o 
orientació laboral o a unes pràctiques formatives re-
munerades. La garantia tindrà com a objectiu la inser-
ció laboral estable dels i les joves de Catalunya.

La Generalitat, tenint en compte que la garantia s’ha de 
finançar també amb fons europeus, aportarà a aques-
ta política recursos propis suficients per fer-la realitat.»

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Enric 
Millo i Rocher, portaveu del GP PPC; Marta Rovira 
i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici Lucena i 
Betriu, portaveu del GP SOC; Dolors Camats i Luis, 
portaveu del GP d’ICV-EUiA; Jordi Cañas Pérez, por-
taveu del GP de C’s

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamenta-
ri Socialista i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31387)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu del 
Grup Parlamentari Socialista, Dolors Camats i Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 133 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
transaccional, subsegüent al Debat general sobre la si-
tuació de la joventut (tram. 255-00002/10).

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya, GP Socialista, GP 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa

A la Proposta de resolució núm. 7, apartat d, del GP 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, a la Proposta 
de resolució núm. 0, apartat 4, del GP Socialista i a la 
Proposta de resolució núm. 6, apartat 7, del GP d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa.

Amb modificació

«El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
d’avançar cap al reconeixement del dret de vot als 16 
anys.»

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

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

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 31389)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb 
el que estableix l’article 133 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents propostes de resolució 
transaccionals, subsegüents al Debat general sobre la 
situació de la joventut (tram. 255-00002/10).

Grup Socialista punt 3.7 

Instar les universitats, incorporant-ho a les normatives 
adients o als contractes-programa, a oferir horaris lec-
tius compatibles amb el manteniment d’un lloc de tre-
ball, i alhora, assegurar que totes les titulacions amb 
més demanda es poden cursar on-line, sempre que la 
tipologia d’estudis ho permeti.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP SOC Portaveu del GP de CiU

 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 per al 
desenvolupament d’una banca pública cata-
lana
Tram. 270-00006/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 30139; 30510 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 23.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 30139)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena 
a la totalitat a la Proposta per a presentar a la Mesa 
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del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per al 
desenvolupament d’una banca pública catalana (tram. 
270-00006/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 30510)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei per al desenvolupament d’una banca pú-
blica catalana (tram. 270-00006/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 30322 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 23.07.2013

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 67.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els diputats d’aquest grup parlamentari ha designat per 
a formar part de la Diputació Permanent.

Albert Batalla i Siscart

Meritxell Borràs i Solé

Lluís Corominas i Díaz

Núria de Gispert i Català

Antoni Font i Renom

Mercè Jou i Torras

Oriol Pujol i Ferrusola

Josep Rull i Andreu

Jordi Turull i Negre

Així mateix el Grup Parlamentari proposa al Sr. Lluís 
Corominas i Díaz Vicepresident de la Diputació Per-
manent.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Substitució de diputats
Reg. 30312; 30850 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 23.07.2013

Reg. 30312

A la Mesa de la Diputació Permanent

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 40.4 del Reglament del Parla-
ment, us comunica que la diputada Anna Simó i Cas-
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telló substituirà el diputat Oriol Amorós i March en la 
Diputació Permanent del Parlament.

Així mateix, també proposem que l’H. Sra. Anna Si-
mó sigui la vicepresidenta de la Diputació Permanent 
en comptes de la proposta inicial de l’Il. Sr. J. Lluís 
Salvadó i Tenesa.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 30850

A la Mesa de la Diputació Permanent

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
40.4 del Reglament del Parlament, us comunica que 
el diputat Celestino Corbacho i Chaves substituirà el 
diputat Jaume Collboni Cuadrado en la Diputació Per-
manent del Parlament.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 

I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
174/X, sobre l’elaboració d’un protocol de 
mediació en els processos de reestructura-
ció o tancament d’empreses
Tram. 290-00139/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 30856 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.07.2013

A la mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. de resolució: 290-00139/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 174/X, 
sobre l’elaboració d’un protocol de mediació en els 
processos de reestructuració o tancament d’empreses.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 174/X (núm. 
tram. 290-00139/10), s’adjunta en annex el protocol 

d’actuació en els processos de reestructuració em-
presarial.

Barcelona, 22 de juliol de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Control del compliment de la Resolució 
213/X, sobre el garantiment de lots bàsics 
d’higiene personal als reclusos dels centres 
penitenciaris
Tram. 290-00177/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 29916 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans 

Núm. de resolució: 290-00177/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 213/X, 
sobre el garantiment de lots bàsics d’higiene personal 
als reclusos dels centres penitenciaris.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 213/X, sobre el ga-
rantiment de lots bàsics d’higiene personal als reclusos 
dels centres penitenciaris (núm. tram. 290-00177/10), 
us trameto, en document adjunt, l’informe elaborat pel 
director general de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 16 de juliol de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller 

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 
214/X, sobre el manteniment de l’assignació 
econòmica per indigència als reclusos que 
no tenen cap font d’ingressos
Tram. 290-00178/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 29913 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Núm. de resolució: 290-00178/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 214/X, 
sobre el manteniment de l’assignació econòmica per 
indigència als reclusos que no tenen cap font d’ingres-
sos.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 214/X, sobre el man-
teniment de l’assignació econòmica per indigència als 
reclusos que no tenen cap font d’ingressos (núm. tram. 
290-00178/10), us trameto, en document adjunt, l’in-
forme elaborat pel director general de Serveis Peni-
tenciaris.

Barcelona, 16 de juliol de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Control del compliment de la Resolució 
215/X, sobre la continuïtat dels mòduls de 
participació i convivència als centres peni-
tenciaris
Tram. 290-00179/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 29914 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Núm. de resolució: 290-00179/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 215/X, 
sobre la continuïtat dels mòduls de participació i con-
vivència als centres penitenciaris.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 

donar compliment a la Resolució 215/X, sobre la con-
tinuïtat dels mòduls de participació i convivència als 
centres penitenciaris (núm. tram. 290-00179/10), pel 
que fa a l’apartat a) us trameto, en document adjunt, 
l’informe elaborat pel director general de Serveis Pe-
nitenciaris.

Barcelona, 16 de juliol de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Control del compliment de la Resolució 
216/X, sobre la continuïtat dels departa-
ments d’atenció especial als centres peni-
tenciaris
Tram. 290-00180/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 29915 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Núm. de resolució: 290-00180/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 216/X, 
sobre la continuïtat dels departaments d’atenció espe-
cial als centres penitenciaris.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 216/X, sobre la 
continuïtat dels departaments d’atenció especial als 
centres penitenciaris (núm. tram. 290-00180/10), us 
trameto, en document adjunt, l’informe elaborat pel 
director general de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 16 de juliol de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Patronat de la Fundació Orfeó 
Català - Palau de la Música davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre la decisió de no demanar responsabili-
tats penals a Convergència Democràtica de 
Catalunya
Tram. 356-00342/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
30180).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 24.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Jorge Fabra 
Utray, membre d’Economistes Enfront de la 
Crisi, davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè presenti els estudis relatius a 
l’energia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00343/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
30324).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 25.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Renovables davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
presenti els estudis relatius a l’energia eòli-
ca i l’actualitat del sector
Tram. 356-00344/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
30325).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 25.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió Espanyola Fotovoltaica da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què presenti els estudis relatius a l’energia 
eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00345/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
30326).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 25.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Eòlica de Catalunya 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè presenti els estudis relatius a l’ener-
gia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00346/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
30327).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 25.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Productors 
d’Energies Renovables davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè presenti els 
estudis relatius a l’energia eòlica i l’actuali-
tat del sector
Tram. 356-00347/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
30328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 25.07.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, 
alcalde de Viladecans (Baix Llobregat), da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què expliqui els procediments del projecte 
«Viladecans The Style Outlets»
Tram. 356-00349/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
30480).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 25.07.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Comerç davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui els proce-
diments del projecte «Viladecans The Style 
Outlets»
Tram. 356-00350/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
30481).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 25.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Damià Calvet, director de l’Institut Català del 
Sòl, davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè expliqui els procediments del 
projecte «Viladecans The Style Outlets»
Tram. 356-00351/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
30482).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 25.07.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió de Matèries Secretes o Re-
servades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
Tram. 355-00058/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Interior (reg. 30394).
Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes 
o Reservades.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió, 18.07.2013.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 3 de la Co-
missió de Matèries Secretes o Reservades, tinguda el 
24.07.2013.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de 
l’ONCE amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 353-00059/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
23.07.2013, DSPC-C 177.
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Compareixença d’Antoni Martínez, president 
de la Federació de Persones Sordes de Ca-
talunya, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00063/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
23.07.2013, DSPC-C 177.

Compareixença de Ricard López, president 
de l’Associació Catalana pro Persones amb 
Sordceguesa (Apsocecat), o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00068/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
23.07.2013, DSPC-C 177.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions d’Implantats Co-
clears amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 353-00070/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
23.07.2013, DSPC-C 177.

Compareixença de Manel Martí, president 
de l’Associació Discapacitat Visual Catalu-
nya: B1+B2+B3, o de la persona d’aquesta 
entitat en qui delegui amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00071/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
23.07.2013, DSPC-C 177.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola de Persones amb 
Discapacitat Física i Orgànica amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00074/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
23.07.2013, DSPC-C 177.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Salut Mental Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00080/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
23.07.2013, DSPC-C 177.

Compareixença d’una representació del Co-
mitè Català de Representants de Persones 
amb Discapacitat amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 353-00081/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
23.07.2013, DSPC-C 177.

Compareixença de Patrícia Carmona Hidal-
go, presidenta de l’Associació de Persones 
amb Lesió Medul·lar i Grans Discapacitats 
Físiques de Catalunya (Aspaym), o de la per-
sona d’aquesta entitat en qui delegui, amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00089/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
23.07.2013, DSPC-C 177.
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Compareixença de Miquel Buch Moya, pre-
sident de l’Associació Catalana de Munici-
pis, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 353-00106/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 23.07.2013, 
DSPC-C 176.

Compareixença de Xavier Amor Martín, pre-
sident de la Federació de Municipis de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 353-00107/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 23.07.2013, 
DSPC-C 176.

Compareixença de Joan Auladell Fontseca, 
ex-director general de Relacions Institucio-
nals amb el Parlament, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00109/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 23.07.2013, 
DSPC-C 176.

Compareixença Muriel Casals i Couturier, 
presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació 
a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00110/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 23.07.2013, 
DSPC-C 176.

Compareixença d’Itziar González Virós, ar-
quitecta experta en processos de participa-
ció ciutadana, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendà-
ries i participació ciutadana
Tram. 353-00115/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 23.07.2013, 
DSPC-C 176.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00118/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 23.07.2013, 
DSPC-C 176.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00119/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 23.07.2013, 
DSPC-C 176.

Compareixença de Gregorio Cámara Villar, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat de Granada, amb relació a la Propo-
sició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00125/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 23.07.2013, 
DSPC-C 176.
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Compareixença de Fernando Pindado Sán-
chez, ex-subdirector general de Participació 
Ciutadana i tècnic superior de la Generalitat, 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00128/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 23.07.2013, 
DSPC-C 176.

Compareixença d’Enrique Álvarez Conde, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat Rei Joan Carles (Comunitat de Ma-
drid), amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 353-00130/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 23.07.2013, 
DSPC-C 176.

Compareixença de Carme Forcadell i Lluís, 
presidenta de l’Assemblea Nacional Cata-
lana, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 353-00131/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 23.07.2013, 
DSPC-C 176.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Municipis per la Independència 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00132/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 23.07.2013, 
DSPC-C 176.

Compareixença d’una representació de So-
birania i Justícia amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàri-
es i participació ciutadana
Tram. 353-00133/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 23.07.2013, 
DSPC-C 176.

Compareixença de Marina Geli i Fàbrega, 
exconsellera de Salut, 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. 357-00093/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 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 22.07.2013, DSPC-C 174.
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Compareixença de Carles Manté i Fors, ex-
directiu de la Fundació de Gestió Sanitària 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
del Consorci de Salut i Social de Catalunya i 
de la Corporació Salut del Maresme i la Sel-
va, exdirector del Servei Català de la Salut 
i expresident de Shirota Functional Foods, 
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. 357-00095/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 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 22.07.2013, DSPC-C 174.

Compareixença de Josep Maria Sabaté i 
Guasch, exdirector del Servei Català de la 
Salut, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Em-
preses
Tram. 357-00106/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 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 22.07.2013, DSPC-C 174.

Compareixença de Daniel de Alfonso, direc-
tor de l’Oficina Antifrau, 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. 357-00112/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 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 22.07.2013, DSPC-C 174.

Compareixença de Josep Maria Argimon 
Pallàs, conseller delegat de l’Agència d’In-
formació, Avaluació i Qualitat en Salut, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00121/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 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 22.07.2013, DSPC-C 174.

Compareixença de Montserrat Delgado, re-
presentant de Comissions Obreres a Catalu-
nya Banc, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00157/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 22.07.2013, DSPC-C 173.

Compareixença de Susagna Muns, repre-
sentant de la Unió General de Treballadors 
a Catalunya Banc, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00158/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 22.07.2013, DSPC-C 173.
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Compareixença de Norma Gutiérrez, repre-
sentant de la Confederació de Sindicats In-
dependents de Caixes i Afins a Catalunya 
Banc, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00159/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 22.07.2013, DSPC-C 173.

Compareixença de José Antonio García Ri-
co, representant del Fons de Reestructu-
ració Ordenada Bancària al Consell d’Ad-
ministració de Catalunya Caixa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00160/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 22.07.2013, DSPC-C 173.

Compareixença d’Amadeu Recasens, exdi-
rector de l’Escola de Policia de Catalunya, 
davant la Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Materi-
al Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00267/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 23.07.2013, DSPC-C 175.

Compareixença del síndic de greuges da-
vant la Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Materi-
al Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00270/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 23.07.2013, DSPC-C 175.

Compareixença d’una representació de Jus-
tícia i Pau davant la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments 
de Masses
Tram. 357-00278/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 23.07.2013, DSPC-C 175.

Compareixença de Gemma Galdón Clavell, 
professora de sociologia i criminologia de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or-
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00284/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 23.07.2013, DSPC-C 175.
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe de les activitats del Memorial De-
mocràtic corresponent al 2012
Tram. 334-00027/10

Presentació
Jordi Palou-Loverdos, director 

de Memorial Democràtic

Reg. 30804 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

d’Afers Institucionals: Mesa del Parlament, 23.07.2013

A la presidenta del Parlament

Benvolguda senyora de Gispert,

En nom del Memorial Democràtic de la Generalitat 
de Catalunya, i en el meu propi, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 8.1.h i 16 de la Llei 13/2007 
31 d’octubre del Memorial Democràtic, em plau fer-
vos arribar l’informe Anual d’activitats aprovat per la 
Junta de Govern de la institució en la seva darrera ses-
sió ordinària del 4 de juliol de 2013.

Esperant que aquesta publicació sigui del vostre inte-
rès, rebeu una salutació ben cordial.

Barcelona, 15 de juliol de 2013

Jordi Palou-Loverdos
Director
Memorial Democràtic

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

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació d’una funcionària de carrera

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 23.07.2013

Secretaria General 

El 18 de setembre de 2013, Anna Fornesa i Clapera 
compleix l’edat determinada per la legislació de la 
funció pública per a ésser declarada en situació de ju-
bilació.

De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes 
i Tresoreria es desprèn que Anna Fornesa i Clapera 
compleix les condicions i els requisits per a causar 
drets passius de jubilació.

Atès el certificat de la Tresoreria General de la Segu-
retat Social aportat per Anna Fornesa i Clapera amb 
relació al compliment dels requisits que estableix l’ar-
ticle 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, so-
bre actualització, adequació i modernització del siste-
ma de Seguretat Social.

D’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i la nor-
mativa vigent en matèria de jubilació.

Fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Declarar jubilada Anna Fornesa i Clapera amb efectes 
del 19 de setembre de 2013, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2013

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte



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

 1.00. Reforma de l’Estatut d’autonomia
 1.01. Lleis i altres normes
 1.01.01. Lleis
 1.01.03. Decrets llei
 1.01.04. Decrets legislatius
 1.01.05. Reglament del Parlament
 1.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
 1.01.10. Normes de règim interior
 1.10. Resolucions
 1.15. Mocions
 1.17. Recomanacions
 1.20. Interpel·lacions
 1.25. Preguntes al Govern
 1.25.05. Preguntes orals en el Ple
 1.25.10. Preguntes orals en comissió 
 1.25.15. Preguntes per escrit
 1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 1.27.10. Preguntes orals en comissió
 1.27.15. Preguntes per escrit
 1.30. Altres tramitacions
 1.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent 
 1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
 1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes  

o memòries de la Sindicatura de Comptes
 1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
 1.40.01. Exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu 
 1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat  

i proporcionalitat per la Unió Europea
 1.40.03. Coneixements de les propostes
 1.40.04. Acords amb relació al Comitè de les Regions 

 2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT
 2.00. Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
 2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
 2.01.01. Projectes de llei
 2.01.02. Proposicions de llei
 2.01.03. Decrets llei
 2.01.04. Decrets legislatius
 2.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
 2.01.10. Propostes de normes de règim interior
 2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
 2.10.05. Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
 2.10.07. Mocions de censura
 2.10.09. Qüestions de confiança
 2.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
 2.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges
 2.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
 2.10.17. Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 2.10.18. Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 2.10.19. Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
 2.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 2.10.25. Propostes de resolució
 2.10.30. Debats generals
 2.10.35. Debats en comissió
 2.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada
 2.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
 2.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ  

a una decisió administrativa
 2.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació
 2.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes  

de la Sindicatura de Comptes
 2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura  

de Comptes o altres actuacions
 2.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
 2.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
 2.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
 2.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords  

de cooperació amb altres comunitats autònomes
 2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups  

de treball
 2.10.90. Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
 2.10.95. Altres procediments amb adopció de resolucions
 2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
 2.20. Interpel·lacions
 2.25. Preguntes al Govern
 2.25.05. Preguntes orals en el Ple
 2.25.10. Preguntes orals en comissió
 2.25.15. Preguntes per escrit 
 2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 2.27.10. Preguntes orals en comissió
 2.27.15. Preguntes per escrit 
 2.30. Altres tramitacions
 2.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent

 3. TRAMITACIONS EN CURS
 3.00. Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
 3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
 3.01.01. Projectes de llei
 3.01.02. Proposicions de llei
 3.01.03. Decrets llei
 3.01.04. Decrets legislatius
 3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
 3.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
 3.01.10. Propostes de normes de règim interior
 3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
 3.10.05. Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
 3.10.07. Mocions de censura
 3.10.09. Qüestions de confiança
 3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
 3.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges

 3.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
 3.10.17. Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 3.10.18. Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 3.10.19. Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
 3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 3.10.25. Propostes de resolució
 3.10.30. Debats generals
 3.10.35. Debats en comissió
 3.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada
 3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
 3.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ 

a una decisió administrativa
 3.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació
 3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura 

de Comptes
 3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura  

de Comptes o altres actuacions
 3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
 3.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
 3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
 3.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords de 

cooperació amb altres comunitats autònomes
 3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
 3.10.90. Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
 3.10.95. Altres procediments amb adopció de resolucions
 3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
 3.20. Interpel·lacions
 3.25. Preguntes al Govern
 3.25.05. Preguntes orals en el Ple
 3.25.10. Preguntes orals en comissió
 3.25.15. Preguntes per escrit 
 3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 3.27.10. Preguntes orals en comissió
 3.27.15. Preguntes per escrit 
 3.30. Altres tramitacions
 3.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
 3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
 3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes  

o memòries de la Sindicatura de Comptes
 3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
 3.40.01. Procediments amb relació a l’exercici del dret de petició davant el Parlament 

Europeu 
 3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat  

i proporcionalitat per la Unió Europea
 3.40.03. Procediments amb relació al Comitè de les Regions 

 4. INFORMACIÓ
 4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
 4.44. Edictes
 4.45. Composició dels òrgans del Parlament
 4.45.01. Mesa del Parlament
 4.45.02. Ple del Parlament
 4.45.03. Diputació Permanent
 4.45.05. Comissions legislatives
 4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
 4.45.12. Comissions específiques de seguiment 
 4.45.13. Comissions específiques d’estudi
 4.45.14. Comissions específiques d’investigació
 4.45.25. Grups parlamentaris
 4.45.30. Distribució de representants en els òrgans
 4.48. Intergrups parlamentaris
 4.50. Compliment de resolucions i de mocions
 4.50.01. Compliment de resolucions
 4.50.02. Compliment de mocions
 4.52. Compareixences del president de la Generalitat
 4.52.05. Sol·licituds de compareixença
 4.52.10. Compareixences
 4.53. Sessions informatives i compareixences
 4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
 4.53.05. Sol·licituds de compareixença
 4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
 4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres 

persones
 4.55. Activitat parlamentària
 4.55.05. Reunions tingudes i qüestions tractades
 4.55.15. Convocatòries
 4.65. Documentació per al treball dels òrgans del Parlament
 4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
 4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern  

i d’altres òrgans
 4.70.01.  Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
 4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
 4.70.10. Altres comunicacions
 4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries
 4.80. Síndic de Greuges
 4.85. Sindicatura de Comptes
 4.86. Procediments davant les Corts Generals
 4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
 4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament
 4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
 4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat
 4.87.20. Recursos d’empara constitucional
 4.87.25. Conflictes en defensa de l’autonomia local
 4.87.30.  Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
 4.88. Consells assessors del Parlament
 4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
 4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular
 4.90. Règim interior
 4.90.05. Pressupost del Parlament
 4.90.10. Càrrecs i personal
 4.90.15. Contractació
 4.95. Altres informacions
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