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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pobresa energètica
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’activitat de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
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bre el futur dels mitjans públics audiovisuals
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fer front als impagaments que pateixen 
els centres concertats d’educació i de sanitat, els proveï dors 
i les entitats del tercer sector
Tram. 302-00089/10
Presentació p. 28
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

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 directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell de modificació 
de la Directiva 2009/138/CE, sobre l’accés a 
l’activitat d’assegurança i reassegurança i el 
seu exercici (Solvència II), pel que fa a les 
dates de transposició i aplicació, i a la da-
ta de derogació de determinades directives
Tram. 295-00108/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre els índexs 
utilitzats com a referència en els instruments 
financers i els contractes financers
Tram. 295-00109/10

Coneixement de la proposta

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

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 

I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 

2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-

creatius turístics, i d’establiment de normes 

en matèria de tributació, comerç i joc

Tram. 200-00008/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-

xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
42747; 42835).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada,  
2 dies hàbils (del 04.11.2013 al 05.11.2013).
Finiment del termini: 06.11.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

3.01.03. DECRETS LLEI

Decret llei 5/2013, del 22 d’octubre, de me-

sures de racionalització i simplificació de 

l’estructura del sector públic de la Genera-

litat de Catalunya

Tram. 203-00008/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat

Reg. 42398 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda 
el 29 d’octubre de 2013, ha pres coneixement del De
cret llei 5/2013, de 22 d’octubre, de mesures de racio
nalització i simplificació de l’estructura del sector pú
blic de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC 
núm. 6487, i ha manifestat que el termini de 30 dies 
perquè el Parlament el controli pel procediment que 
estableix l’article 136 del Reglament del Parlament 
s’inicia el dia 23 d’octubre de 2013.

A la Mesa del Parlament

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

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu
eix a continuació: 

«A proposta de la vicepresidenta del Govern, s’apro
va la iniciativa SIG13GRI1185 Projecte de decret llei 
de mesures de racionalització i simplificació de l’es
tructura del sector públic de la Generalitat de Cata
lunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo
na el 22 d’octubre de 2013.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

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

Decret llei 5/2013, de 22 d’octubre, de 
mesures de racionalització i simplificació 
de l’estructura del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha apro
vat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix 
l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei 

Preàmbul

En la línia impulsada pel Govern de la Generalitat de 
simplificació del seu sector públic, d’acord igualment 
amb les recomanacions del Parlament de Catalunya, 
s’està reduint el nombre d’entitats instrumentals de la 
Generalitat de Catalunya, amb la convicció que la dis
minució de la fragmentació del sector no ha de suposar 
una pèrdua de l’eficiència en la prestació dels serveis 
i, pel contrari, ha de contribuir de forma essencial a la 
reducció de la despesa i del dèficit públic, així com a 
la millora de la confiança d’actors públics i privats en 
l’Administració autonòmica. D’altra banda, ateses les 
circumstàncies actuals, de crisi econòmica i pressu
postària de llarga durada, convé imprimir la màxima 
celeritat als processos de racionalització del sector pú
blic, ja que la plena efectivitat de les mesures que es re
cullen en aquest Decret llei requereixen la realització 
d’una sèrie d’actuacions ineludibles posteriors a l’apro
vació de la norma. No només motius de consolidació 
fiscal, sinó també de correcta articulació en el temps 
de les mesures que es proposen en el Decret llei, fan 
necessari disposar d’una certesa en el temps per a l’en
trada en vigor de la norma, i d’un període mínim pre
paratori per a l’adopció d’aquestes que els terminis de 
tramitació parlamentària no garanteixen. Per aquests 
motius, queda justificat l’ús per part del Govern de la 

facultat legislativa excepcional del decret llei que li re
coneix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Cata
lunya i que es refereix a la necessitat extraordinària i 
urgent de l’acció legislativa.

Pel que fa a la racionalització del conjunt del sector 
públic vinculat al Departament de Territori i Sosteni
bilitat, les línies estratègiques dels processos de racio
nalització són la concentració de serveis i la reducció 
d’estructures. Concretament, es preveu un procés de 
fusió de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’Insti
tut Geològic de Catalunya. Aquest procés de fusió de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’Institut Geològic 
de Catalunya integraria el procés de dissolució de Ge
ocat, Gestió de Projectes, SA. En aquest context, tam
bé es considera adient suprimir l’ens públic Aeroports 
de Catalunya, que fou creat per la Llei 14/2009, de 22 
de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures 
aeroportuàries.

Pel que fa a l’àmbit del sector públic vinculat a la salut, 
en el model sanitari català la Llei d’ordenació sanità
ria de Catalunya reserva al Servei Català de la Salut 
la missió de garantir l’atenció sanitària de cobertura 
pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciu
tadanes de Catalunya mitjançant una adequada adap
tació de l’oferta a les necessitats de la població, per la 
qual cosa es regularitza la ubicació de l’Institut Català 
de la Salut dins del sistema sanitari, atenent a la seva 
naturalesa actual d’empresa pública, i se li dóna, quant 
a les relacions de tutela que són subjacents a un règim 
d’adscripció, un tractament coherent amb la resta de 
proveïdors sanitaris públics que gaudeixen de la ma
teixa naturalesa jurídica.

Els compromisos del Govern en matèria de raciona
lització i simplificació del sector públic vinculat, ini
ciats l’anterior legislatura i que tenen continuïtat en la 
present, obliguen a l’adopció de mesures que perme
tin conciliar l’assoliment dels objectius d’eficiència 
que se’n deriven sense malmetre el nivell de qualitat 
de la prestació dels serveis públics encomanats a or
ganismes creats a aquests efectes, i adequar la confi-
guració jurídica de l’ens i del seu personal a les funci-
ons d’autoritat sanitària que li corresponen, motiu pel 
qual es proposa l’extinció de la personalitat jurídica de 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries 
(ICAMS) i l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPACAT) i la internalització de les seves funcions 
per tal d’ubicarles sota la dependència de les unitats 
directives afins amb aquestes funcions, a través de les 
quals el departament competent en matèria de salut 
s’estructura orgànicament, preservant en tot cas la idi
osincràsia del model de gestió i de participació que els 
caracteritza.

Així mateix, es creu convenient situar l’exercici de les 
funcions relacionades amb la implementació de sis
temes d’avaluació i acreditació dels professionals sa
nitaris, de planificació operativa, desenvolupament i 
execució de la formació especialitzada i continuada en 
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ciències de la salut, d’ordenació de les professions sa
nitàries i d’anàlisi i identificació de necessitats de for
mació en ciències de la salut, que té assignades l’Agèn
cia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, 
sota la supervisió immediata de les unitats directives 
del Departament de Salut que tenen la responsabilitat 
d’exercir les funcions d’autoritat sanitària i de defini
ció de la política en aquest àmbit.

El Decret 10/2013, de 3 de gener, de delimitació de 
les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Ser
vei Català de la Salut garanteix la participació dels òr
gans de direcció i representació dels sectors sanitaris. 
D’altra banda, el Decret 38/2006, de 14 de març, re
gula la creació de governs territorials de salut. Amb 
l’objectiu d’evitar duplicitats entre les funcions assig
nades en l’actual model organitzatiu al sector sanitari 
i les que tenen, d’acord amb els seus estatuts, els go
verns territorials de salut, el Decret llei preveu l’extin
ció d’aquests últims.

Per últim, i atès que les funcions en matèria d’inspec
ció de treball són assumides pel Departament compe
tent, cal suprimir l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball.

La part dispositiva del Decret llei consta de nou arti
cles, agrupats en tres títols, i la part final consta de sis 
disposicions addicionals, quatre disposicions transitò
ries, una disposició derogatòria i set disposicions fi
nals.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’ar
ticle 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta de la vi
cepresidenta del Govern i consellera de Governació i 
Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Títol I. Supressió d’entitats

Article 1. Supressió de l’entitat de dret públic 
Aeroports de Catalunya i modificació de la Llei 
14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heliports i 
altres infraestructures aeroportuàries

1. Se suprimeix i extingeix la personalitat jurídica de 
l’entitat de dret públic Aeroports de Catalunya, cre
ada per la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, 
heliports i altres infraestructures aeroportuàries, amb 
efectes des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

2. Les funcions i facultats assignades a Aeroports de 
Catalunya per la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aero
ports, heliports i altres infraestructures aeroportuàri
es, són assumides pel departament de la Generalitat 
competent en matèria aeroportuària i per l’entitat ads
crita a aquest departament que, d’acord amb l’objecte 
social, tingui atribuïdes funcions en matèria aeropor
tuària.

3. Es modifiquen els apartats 3, 4 i 5 de l’article 44 de 
la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i 
altres infraestructures aeroportuàries, que queden re
dactats de la manera següent: 

«3. La gestió dels aeroports i els aeròdroms de titula
ritat de la Generalitat correspon al departament com
petent en matèria aeroportuària, directament o mitjan
çant una entitat adscrita.

4. Als efectes del que estableix l’apartat 3, i d’acord 
amb el que determini la normativa aplicable a l’empre
sa pública catalana, es poden crear societats mercan
tils que gestionin els aeroports i els aeròdroms.

5. Les societats gestores d’aeroports i aeròdroms, als 
efectes del que estableix l’apartat 4, han de restar inte
grades per la Generalitat, directament o mitjançant les 
entitats de què se serveixi per a la gestió d’aquestes in
fraestructures, amb una participació majoritària, i per 
la resta d’ens públics amb vinculació a l’àmbit territo
rial d’implantació de la infraestructura.»

4. Totes les referències que la normativa vigent faci 
a Aeroports de Catalunya i, en particular, els articles 
6.2, 27, 28 i 34.2, la disposició addicional setena i la 
disposició transitòria segona de la Llei 14/2009, del 22 
de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures 
aeroportuàries, s’entenen realitzades als òrgans a que 
fa referència l’apartat 2.

Article 2. Supressió de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya i de l’Institut Geològic de 
Catalunya i creació de l’Institut Cartogràfic  
i Geològic de Catalunya

Es crea, dependent del departament competent en ma
tèria de política territorial i urbanisme, l’entitat de dret 
públic Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
que assumeix les competències i funcions de l’Insti
tut Cartogràfic de Catalunya i de l’Institut Geològic de 
Catalunya.

L’ens públic Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu
nya adopta la forma d’entitat de dret públic prevista en 
l’article 1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de 
març, de l’estatut de l’empresa pública catalana, apro
vat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i 
té personalitat jurídica pròpia, autonomia administra
tiva, tècnica i econòmica, i plena capacitat d’obrar per 
a l’exercici de les seves funcions.

2. Aquesta entitat de dret públic es regeix per aquesta 
norma i per les disposicions que la despleguin, per les 
normes del dret civil, mercantil i laboral, per la nor
mativa reguladora de les empreses públiques de la Ge
neralitat i, en el que li sigui d’aplicació, per la normati
va reguladora de les finances públiques i de patrimoni 
de la Generalitat. Queda sotmesa al dret públic en les 
matèries següents: 



30 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 176

3.01.03. TRAMITACIONS EN CURS 8

a) El règim d’acords i funcionaments dels seus òrgans 
de govern, que se sotmet a la normativa general sobre 
òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

b) Les seves relacions amb els departaments de la Ge
neralitat i amb altres administracions públiques i ens 
públics.

c) El règim de contractació administrativa.

d) L’exercici de potestats públiques.

3. La contractació d’aquesta entitat de dret públic es 
regeix per la legislació de contractes del sector públic. 
Corresponen a la Presidència del Consell Rector les 
funcions pròpies de l’òrgan de contractació.

En el desenvolupament de les seves funcions tindrà la 
consideració de mitjà propi instrumental i de servei 
tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalu
nya i dels ens, els organismes i les entitats que depe
nen d’aquesta o hi estan vinculats i que tenen la con
sideració de poders adjudicadors, i dels ajuntaments, 
a l’efecte de l’establert en la normativa de contractes 
del sector públic. Les relacions de l’ens amb els depar
taments i els ens, organismes o entitats dels quals és 
mitjà propi instrumental i servei tècnic no tenen na
turalesa contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs 
que han d’incloure, com a mínim, l’abast de la presta
ció a realitzar, la previsió dels costos i el sistema de 
finançament.

L’ens no pot participar en les licitacions públiques con
vocades pels poders adjudicadors respecte dels quals 
té la consideració de mitjà propi instrumental i servei 
tècnic. Això no obstant, quan no hi concorri cap lici
tador es pot encarregar a l’ens l’execució de l’activitat 
objecte de la licitació pública.

El Govern ha d’aprovar anualment les directrius per a 
la fixació individualitzada de les tarifes de referència 
que s’ha d’aplicar per a les diferents activitats de l’ens 
i les condicions bàsiques d’execució d’aquestes activi
tats. La Comissió de Govern Local ha d’informar prè
viament de la proposta de directrius per a la fixació de 
les tarifes per als encàrrecs dels ens locals.

4. Sempre que el compliment de les seves funcions ho 
exigeixi, l’entitat de dret públic pot gaudir de la condi
ció de beneficiària als efectes de l’expropiació forçosa. 
Així mateix, disposa de la facultat d’establir servitud 
forçoses per instal·lar senyals, en els termes de la legis
lació reguladora dels senyals geodèsics o geofísics, o 
qualsevol altra que resulti d’aplicació.

5. Les seves funcions són aquelles relacionades amb 
l’exercici de les competències sobre geodèsia i carto
grafia i sobre la infraestructura de dades espacials de 
Catalunya, així com les d’impulsar i dur a terme les 
actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la 
informació sobre el sòl i el subsòl en els termes esta
blerts en les lleis 16/2005, de 27 de desembre, de la 
informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Ca

talunya, i 19/2005, de 27 de desembre, de l’Institut Ge
ològic de Catalunya.

6. Els recursos econòmics de l’ens són els següents: 

a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos 
de la Generalitat.

b) Els derivats del rendiment del seu propi patrimoni o 
del que li sigui adscrit.

c) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs 
que duu a terme en el compliment de les seves funci
ons o per la venda de les seves produccions i dels seus 
serveis.

d) Els rendiments derivats de les participacions o els 
ingressos que procedeixin dels consorcis, societats o 
altres entitats en què intervingui.

e) Les subvencions, les transferències, les aportacions 
o les dotacions que concedeixin al seu favor particu
lars, entitats o organismes de caràcter públic o privat.

f) Tots els recursos no previstos per aquest apartat que 
puguin serli atribuïts per disposició legal o reglamen
tària.

L’ens també pot subscriure operacions de crèdit, de 
préstec i qualsevol altre tipus d’endeutament o emprès
tit, d’acord amb el que estableixi la legislació vigent.

L’Administració de la Generalitat, mitjançant el de
partament d’adscripció i l’ens han de subscriure un 
contracte programa que ha d’incloure, com a mínim, 
la definició anual dels objectius a assolir, la previ
sió de resultats que cal obtenir i els instruments de 
seguiment i control i d’avaluació a què l’activitat de 
l’entitat s’ha de sotmetre durant la vigència del con
tracte.

7. Els òrgans de govern i administració de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya són el Consell 
Rector i la Direcció.

El Consell Rector és l’òrgan col·legiat superior de go
vern, direcció i control de l’ens, i en són membres: 

a) La Presidència, que recau en la persona titular del 
departament competent en matèria de territori.

b) La Vicepresidència, que recau en la persona que no
meni la Presidència entre els/les vocals.

c) Les vocalies, que, fins a un màxim de 14, són: 

– Sis persones en representació de la Generalitat, no
menades per les persones titulars dels departaments 
que determini el Govern mitjançant acord.

– Dues persones en representació dels ens locals de 
Ca talunya, nomenades per llurs entitats representa
tives.

– La Direcció de l’Institut.
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– Una persona en representació de les universitats ca
talanes, nomenades pel Consell Interuniversitari de 
Catalunya.

– Quatre professionals, d’acreditada competència en 
l’àmbit d’actuació de l’ens, nomenades per la Presidèn
cia del Consell Rector.

d) El secretari o secretària.

Correspon al Consell Rector: 

a) Aprovar l’avantprojecte de programa d’actuació, 
d’inversions i de finançament, i el pressupost d’explo
tació i de capital.

b) Aprovar la proposta de contracte programa entre 
l’ens i la Generalitat, mitjançant el departament d’ads
cripció, i també la seva actualització.

c) Aprovar els comptes anuals i la liquidació final del 
pressupost de l’exercici.

d) Aprovar l’estructura organitzativa de naturalesa la
boral de l’ens, a proposta de la Direcció.

e) La resta de funcions que es determinin en els esta
tuts.

La Direcció de l’ens recau en una persona de recone
gut prestigi professional i científic en l’àmbit d’actua
ció de l’ens que és nomenada pel Govern, a proposta 
de la persona titular del departament d’adscripció.

Correspon a la Direcció: 

a) Dirigir l’activitat de l’ens sota les directrius del Con
sell Rector.

b) Fer complir i executar els acords del Consell Rector.

c) Proposar al Consell Rector l’estructura organitzati
va de naturalesa laboral de l’ens.

d) Exercir la direcció superior del personal de l’ens.

e) Ordenar i autoritzar les despeses i els pagaments.

f) La resta de funcions que es determinin en els esta
tuts.

8. L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en
trarà en funcionament l’1 de gener de 2014, la qual co
sa comportarà, automàticament, la dissolució de l’Ins
titut Cartogràfic de Catalunya i de l’Institut Geològic 
de Catalunya.

9. Subrogació de l’Institut Cartogràfic i Geològic.

a. L’Institut Cartogràfic i Geològic assumeix totalment 
les funcions, les facultats, els drets, les obligacions de 
tota mena i el patrimoni afectat a l’activitat de l’Insti
tut Cartogràfic de Catalunya i de l’Institut Geològic de 
Catalunya i se subroga en la posició jurídica d’aquestes 
dues entitats pel que fa als béns, els drets i les obligaci
ons de qualsevol tipus de què siguin titulars.

b. Les actuacions a què fa referència l’apartat anteri
or comporten la successió universal de l’ens en la po

sició jurídica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i 
l’Institut Geològic de Catalunya i la transmissió, ces
sió o adscripció de béns de qualsevol mena i natura
lesa jurídica i, en general, de tots els actius i passius 
d’ambdues entitats, amb subjecció a la normativa que 
sigui aplicable a cada operació i amb l’aplicació de to
tes les exempcions fiscals que puguin ser atorgades per 
la Generalitat.

c. El personal laboral que en la data de dissolució de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’Institut Geològic 
de Catalunya estigui prestant serveis en aquestes en
titats s’integra en l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya pel mecanisme de successió d’empresa.

d. El personal funcionari que en la data de dissolució 
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’Institut Geo
lògic de Catalunya estigui prestant serveis en aquestes 
entitats s’integra en l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya d’acord amb la relació de llocs de treball 
que s’aprovi. Aquest personal pot optar per ocupar un 
lloc de treball previst en la relació de llocs de treball 
del nou ens, en el termini de tres mesos a comptar de 
la seva constitució, i resta en situació d’excedència vo
luntària per incompatibilitat en el seu cos d’origen. Al
trament, el lloc de treball es declara a extingir.

e. Totes les referències que la normativa vigent faci a 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i a l’Institut Geo
lògic de Catalunya s’han d’entendre fetes a l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Article 3. Supressió de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball

Se suprimeix l’Agència Catalana d’Inspecció de Tre
ball, organisme autònom de caràcter administratiu 
creat mitjançant la Llei 11/2010, de 19 de maig, de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, amb efec
tes a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

Títol II. Extinció de la personalitat jurídica 
d’entitats

Article 4. Extinció de la personalitat 
jurídica dels governs territorials de salut 
i assumpció de les seves funcions pels òrgans 
corresponents del Servei Català de la Salut 
i/o del departament competent en matèria 
de salut i per l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya

1. Queda extingida, amb efectes de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret llei, la personalitat jurídica dels go
verns territorials de salut constituïts en execució del 
Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la 
creació de governs territorials de salut.

2. Les funcions atribuïdes pel Decret 38/2006, de 14 
de març, pel qual es regula la creació de governs terri
torials de salut, als òrgans de govern, de participació, 
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d’assessorament i executius dels governs territorials de 
salut, són assumides pels òrgans de direcció, partici
pació i executius del Servei Català de la Salut i/o del 
departament competent en matèria de salut, en l’àmbit 
de les seves competències respectives, com també pels 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya mentre 
mantinguin la seva vigència en els termes previstos en 
la disposició transitòria primera d’aquest Decret llei.

Article 5. Extinció de la personalitat jurídica 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

1. Es declara extingida, amb efectes de 31 de desembre 
de 2013, la personalitat jurídica de l’Agència de Sa
lut Pública de Catalunya, prevista en l’article 15.1 de 
la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. El 
Govern ha d’establir l’estructura mitjançant la qual el 
departament competent en matèria de salut ha de dur a 
terme els objectius i les funcions assignades a l’Agèn
cia de Salut Pública de Catalunya per la Llei 18/2009, 
de 22 d’octubre, i la normativa que la desplega. Aques
ta estructura podrà continuar emprant la denominació 
d’Agència de Salut Pública de Catalunya.

2. El personal de l’Agència de Salut Pública de Catalu
nya s’adscriu i passa a dependre del departament com
petent en matèria de salut, dins del qual se n’integra 
també el pressupost, amb efectes d’1 de gener de 2014.

3. Així mateix, el patrimoni de l’Agència de Salut Pú
blica de Catalunya s’incorpora al patrimoni de l’Admi
nistració de la Generalitat i resta assignat al departa
ment competent en matèria de salut, al qual correspon 
l’adopció de les mesures necessàries per conservarlo 
i utilitzarlo per a la finalitat prevista. El departament 
competent en matèria de salut se subroga en totes les 
relacions jurídiques en què l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya sigui subjecte actiu o passiu.

Article 6. Extinció de la personalitat jurídica 
de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques  
i Sanitàries

1. Es declara extingida, amb efectes de 31 de desem
bre de 2013, la personalitat jurídica de l’Institut Ca
talà d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, prevista en 
els articles 41 i 42 de la Llei 31/2002, de 30 de de
sembre, de mesures fiscals i administratives. El Go
vern ha d’establir l’estructura mitjançant la qual el de
partament competent en matèria de salut ha de dur a 
terme les funcions assignades a aquest Institut per la 
Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, i la normativa que la desplega. Aques
ta estructura podrà continuar emprant la denominació 
d’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques.

2. El personal de l’Institut Català d’Avaluacions Mè
diques i Sanitàries s’adscriu i passa a dependre del de
partament competent en matèria de salut, dins del qual 
se n’integra també el pressupost, amb efectes d’1 de 
gener de 2014.

3. Així mateix, el patrimoni de l’Institut Català d’Ava
luacions Mèdiques i Sanitàries s’incorpora al patrimo
ni de l’Administració de la Generalitat i resta assignat al 
departament competent en matèria de salut, al qual cor
respon l’adopció de les mesures necessàries per conser
varlo i utilitzarlo per a la finalitat prevista. El departa
ment competent en matèria de salut se subroga en totes 
les relacions jurídiques en què l’Institut Català d’Avalua
cions Mèdiques i Sanitàries sigui subjecte actiu o passiu.

Títol III. Modificació d’adscripció, de funcions  
i de composició d’entitats

Article 7. Modificació de la Llei 8/2007, de 30 de 
juliol, de l’Institut Català de la Salut

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 
8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, 
que resta redactat de la manera següent: 

«L’Institut Català de la Salut gaudeix d’autonomia 
funcional i de gestió i resta adscrit al Servei Català de 
la Salut.»

2. S’afegeix una nova disposició addicional a la Llei 
8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, 
amb el contingut següent: 

«Disposició addicional cinquena

»Exercici de funcions pel Servei Català de la Salut

D’acord amb el règim d’adscripció establert en l’article 
2.2 d’aquesta Llei, les funcions que en els articles 3.1 
b), 5.5 i 8.2 lletres f), h) i o) de la Llei s’atribueixen al 
departament competent en matèria de salut s’exercei
xen a través del Servei Català de la Salut.»

Article 8. Modificació de les funcions de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries  
de Catalunya

1. Des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, les 
funcions recollides en els epígrafs e), f), g) i h) de l’ar
ticle 3 del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesu
res de racionalització i simplificació de l’estructura del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya, deixen de 
correspondre a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sani
tàries de Catalunya i passen a ser exercides pel depar
tament competent en matèria de salut.

2. El Govern ha d’establir l’estructura mitjançant la 
qual el departament competent en matèria de salut ha 
d’assumir aquestes funcions, i ha d’adaptar els estatuts 
de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Ca
talunya a les previsions contingudes en aquest article.

3. El departament competent en matèria de salut se su
broga en totes les relacions jurídiques en què l’Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya sigui 
subjecte actiu o passiu i que estiguin relacionades amb 
les funcions assumides d’acord amb aquest article.
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Títol IV. Mesures sobre endeutament

Article 9. Mesures sobre l’endeutament  
de les entitats del sector públic en procés de 
racionalització, reducció i simplificació

1. L’endeutament de les entitats classificades dins del 
sector Administració pública de la Generalitat, d’acord 
amb el Sistema Europeu de Comptes, que es trobin en 
processos de fusió, absorció, reestructuració d’actius i 
passius o dissolució autoritzats per Acord del Govern, 
resta autoritzat per l’import màxim acumulat de l’en
deutament de les entitats precedents i a favor de l’en
titat resultant absorbent que assumeixi el seu passiu, o 
de la Generalitat, si aquesta és l’absorbent. En tot cas, 
s’ha d’informar el departament competent en econo
mia i finances de l’import i de les característiques de 
les operacions d’endeutament pendent.

2. L’endeutament d’entitats públiques resultants dels 
processos de fusió, absorció, reestructuració d’actius i 
passius o supressió, en aplicació dels mateixos acords 
de racionalització, reducció i simplificació, que inclo
guin entitats no sectoritzades com Administració pú
blica de la Generalitat d’acord amb el Sistema Euro
peu de Comptes, resta autoritzat per l’import màxim 
acumulat de l’endeutament de les entitats precedents i 
a favor de l’entitat absorbent que assumeixi el seu pas
siu, o de la Generalitat, si aquesta és l’absorbent. En 
tot cas, es requerirà un informe favorable del departa
ment competent en economia i finances.

Disposicions addicionals

Primera

1. Totes les referències a l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya i als seus òrgans, fetes per la Llei 18/2009, 
de 22 d’octubre, de salut pública, i per la normativa 
posterior, s’han d’entendre fetes a l’òrgan o òrgans del 
departament competent en matèria de salut que es de
terminin en la norma que aprovi el Govern d’acord 
amb l’apartat 1 de l’article 5.

2. Mantenen la seva vigència, amb rang reglamentari, 
les disposicions de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de 
salut pública següents: 

L’article 25 relatiu al Consell Assessor de Salut Pública.

L’article 26 relatiu al Consell de Participació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Els articles 40, 41, 42, 46 i 47 relatius a l’Agència Ca
talana de Seguretat Alimentària.

L’article 45 relatiu a la Comissió Directora de Segure
tat Alimentària.

L’article 49 relatiu al Consell de Salut Laboral.

L’article 77 relatiu als òrgans de la Generalitat compe
tents per imposar sancions.

Segona

1. Totes les referències a l’Institut Català d’Avaluaci
ons Mèdiques i Sanitàries i als seus òrgans, fetes per 
la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals 
i administratives, i per la normativa posterior, s’han 
d’entendre fetes a l’òrgan o òrgans del departament 
competent en matèria de salut que es determinin en 
la norma que aprovi el Govern d’acord amb l’apartat 1 
de l’article 6.

2. Manté la seva vigència, amb rang reglamentari, la 
lletra c) de l’apartat 1 i l’apartat 4 de l’article 44 de la 
Llei 31/2002, de 30 de desembre, relatius al Consell 
Assessor de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i 
Sanitàries, del qual s’extingeix la personalitat jurídica.

Tercera

Totes les referències normatives fetes a l’extingit Ins
titut d’Estudis de la Salut i als seus òrgans s’han d’en
tendre fetes a l’òrgan o òrgans corresponents del de
partament competent en matèria de salut, d’acord amb 
l’apartat 2 de l’article 8.

Quarta

Totes les referències que la normativa fa a l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball s’han d’entendre fe
tes al Departament competent en matèria d’inspecció 
de treball.

Cinquena

En els processos d’integració del personal laboral que 
es duguin a terme en execució d’operacions de fusió, 
absorció o supressió d’entitats de diferent naturalesa 
jurídica, s’han de respectar, en tot cas, els principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés exigits en la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic.

Sisena

S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller 
o consellera del departament competent en economia 
i finances, pugui incrementar l’endeutament de la Ge
neralitat de Catalunya en els imports resultants de l’as
sumpció dels passius financers mitjançant la subroga
ció del deute a llarg termini que es derivi del procés 
d’extinció del Consorci Institut de Geomàtica. L’aug
ment de l’endeutament es limitarà al saldo del deute 
viu en el moment de la subrogació, el qual no podrà ser 
superior a 500.000,00 euros.

Disposicions transitòries

Primera

Transitòriament i mentre no entri en vigor el decret 
mitjançant el qual el Govern aprovi l’estructura a què 



30 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 176

3.01.03. TRAMITACIONS EN CURS 12

es refereix l’article 5, els objectius i les funcions que 
la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, assigna a l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya s’atribueixen a la Se
cretaria de Salut Pública del Departament de Salut, 
a la qual s’adscriu l’estructura prevista en els capítols 
VI i VII del Decret 366/2011, de 12 de juliol, pel qual 
s’aproven els estatuts de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya. En l’exercici d’aquestes funcions la Se
cretaria de Salut Pública pot emprar la denominació 
d’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Segona

Transitòriament i mentre no entri en vigor el decret 
mitjançant el qual el Govern aprovi l’estructura a què 
es refereix l’article 6, els objectius i les funcions que 
la Llei 31/2002, de 30 de setembre, assigna a l’Insti
tut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries s’atri
bueixen a la Secretaria de Salut Pública del Departa
ment de Salut, a excepció de les funcions relatives al 
control, avaluació i inspecció necessàries per a vetllar 
pel compliment de les garanties de seguretat i de qua
litat dels centres i serveis assistencials, sanitaris i so
ciosanitaris, i de les prestacions del sistema sanitari 
de responsabilitat pública, i les d’investigar possibles 
anomalies del sistema sanitari, que s’atribueixen a la 
Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries 
del Departament de Salut. L’estructura prevista en el 
capítol IV del Decret 256/2003, de 21 d’octubre, pel 
qual s’aproven els estatuts de l’Institut Català d’Avalu
acions Mèdiques, s’adscriu la Secretaria de Salut Pú
blica del Departament de Salut.

En el exercici de les funcions en matèria d’avaluaci
ons mèdiques la Secretaria de Salut Pública pot em
prar la denominació d’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques.

Tercera

Transitòriament i mentre no entri en vigor el decret 
mitjançant el qual el Govern aprovi l’estructura cor
responent que ha d’assumir les funcions a què es refe
reix l’article 8, aquestes funcions s’atribueixen a la Di
recció General de Planificació i Recerca en Salut del 
Departament de Salut.

Quarta

Mentre no es produeixi el nomenament pel Govern 
de la Direcció de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, la Direcció d’aquest ens recaurà en la per
sona nomenada director/a de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, i el poder de representació suficient atorgat 
al seu favor serà suficient per a representar a l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, entenent que aquesta refe
rència es fa al nou ens.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents: 

Es deroga el Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual 
es regula la creació de governs territorials de salut.

Es deroguen els articles 12 i 13.2, amb excepció de 
les lletres j), k), l) i m); el capítol II del Títol III, llevat 
dels articles 25 i 26; i l’article 44 de la Llei 18/2009, de 
22 d’octubre, de salut pública, sens perjudici del que 
preveu la disposició transitòria primera d’aquest De
cret llei.

Es deroga la secció quarta, llevat de la lletra c), de 
l’apartat 1 i l’apartat 4 de l’article 44 del capítol II del Tí
tol II, de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals i administratives, sens perjudici del que preveu la 
disposició transitòria segona d’aquest Decret llei.

Es deroguen la disposició addicional segona i la dispo
sició final segona de la Llei 11/2011, de 29 de desem
bre, de reestructuració del sector públic per a agilitar 
l’activitat administrativa.

Es deroguen els epígrafs e), f), g) i h) de l’article 3 del 
Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racio
nalització i simplificació de l’estructura del sector pú
blic de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici del 
que preveu la disposició transitòria tercera d’aquest 
Decret llei.

Es deroguen els articles 10.2.l), 10.3, 11 a 25, la dis
posició addicional primera i la disposició transitòria 
tercera de la Llei 14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, 
heliports i altres infraestructures aeroportuàries.

D’acord amb el que es preveu a l’article 2, l’entrada en 
funcionament de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya comportarà la derogació de la Llei 6/1997, 
d’11 de juny, de modificació de la Llei 11/1982, de 8 
d’octubre, de creació de l’Institut Cartogràfic de Cata
lunya, així com de les lleis 16/2005, de 27 de desem
bre, de la informació geogràfica i de l’Institut Carto
gràfic de Catalunya, i 19/2005, de 27 de desembre, de 
l’Institut Geològic de Catalunya, en tot allò que con
tradigui, s’oposi o resulti incompatible amb el que es 
preveu en aquest Decret llei.

L’aprovació, mitjançant decret, dels estatuts de l’Insti
tut Cartogràfic i Geològic de Catalunya comportarà la 
derogació automàtica de totes les previsions contingu
des en les lleis referides que contradiguin, s’oposin o 
resultin incompatibles amb el seu contingut.

Es deroga la Llei 11/2010, de 19 de maig, de l’Agèn
cia Catalana d’Inspecció de Treball, excepte l’article 
16 apartats 1 a 5, les disposicions addicionals segona i 
tercera i les disposicions transitòries primera i tercera.
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Disposicions finals

Primera

Es faculta el Govern per a dur a terme el desplegament 
normatiu i totes aquelles altres actuacions necessàries 
per a l’efectivitat de les previsions d’aquest Decret llei.

Segona

El Govern ha d’aprovar, en el termini màxim de vuit 
mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret 
llei, els estatuts de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, els quals han de desenvolupar les previsi
ons contingudes en l’article 2 d’aquest Decret llei i fi
xar i completar el règim jurídic i de funcionament de 
l’ens.

Tercera

El Govern ha d’aprovar, en el termini màxim de sis 
mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret 
llei, el decret mitjançant el qual s’estableixi l’estructu
ra a què es refereix l’article 5 d’aquest Decret llei.

Quarta

El Govern ha d’aprovar, en el termini màxim de sis 
mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret 
llei, el decret mitjançant el qual s’estableixi l’estructu
ra a què es refereix l’article 6 d’aquest Decret llei.

Cinquena

El Departament competent en matèria d’economia i fi
nances ha de realitzar les modificacions pressupostà
ries necessàries per al compliment del que s’estableix 
en aquesta norma.

Sisena

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin en el seu com
pliment i que els tribunals i les autoritats als quals per
toqui el facin complir.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Artur Mas i Gavarró Joana Ortega i Alemany
President Vicepresidenta del Govern
de la Generalitat i consellera de Governació 
 i Relacions Institucionals

Antecedents del Decret llei

1. Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya del Decret llei 5/2013, de 22 d’octubre, de 
mesures de racionalització i simplificació de l’estruc
tura del sector públic de la Generalitat de Catalunya

2. Decret llei de mesures de racionalització i simplifi
cació de l’estructura del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya 

3. Projecte inicial del Decret llei de mesures de racio
nalització i simplificació de l’estructura del sector pú
blic de la Generalitat de Catalunya 

4. Memòria justificativa

5. Informe sobre diverses propostes presentades pel 
Departament de Salut per a la seva inclusió en el Pro
jecte de decret llei

6. Informe sobre la proposta de modificació de la Llei 
14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres 
infraestructures aeroportuàries, presentada pel Depar
tament de Territori i Sostenibilitat per a la seva inclu
sió en l’Avantprojecte de decret llei

7. Informe sobre la proposta amb número de referència 
M293.3, referida a la creació de l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya, presentada pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat

8. Informe sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fis
cals i financeres del 2013 pel que fa a la supressió de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (M274)

9. Informe de la Direcció General de Planificació i Se
guiment d’Inversions Estratègiques

10. Informe de la Direcció General de Pressupostos

11. Informe de la Direcció General de Patrimoni

12. Informe jurídic

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

Decret llei 4/2013, del 22 d’octubre, pel qual 
s’autoritza l’Institut Català de Finances a 
constituir una societat anònima perquè actuï 
com a entitat de crèdit i es modifiquen de-
terminats preceptes del Text refós de la Llei 
de l’Institut Català de Finances, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre
Tram. 203-00009/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 42469 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 
29 d’octubre de 2013, ha pres coneixement del Decret 
llei 4/2013, de 22 d’octubre, pel qual s’autoritza l’Insti
tut Català de Finances a constituir una societat anòni
ma perquè actuï com a entitat de crèdit i es modifiquen 
determinats preceptes del Text refós de la Llei de l’Ins
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titut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2002, de 24 de desembre, publicat al DOGC núm. 
6488, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè 
el Parlament el controli pel procediment que estableix 
l’article 136 del Reglament del Parlament s’inicia el 
dia 28 d’octubre de 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 del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu
eix a continuació: 

«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement, 
s’aprova la iniciativa SIG13ECO1177 Projecte de de
cret llei pel qual s’autoritza l’Institut Català de Finan
ces a constituir una societat anònima perquè actuï com 
a entitat de crèdit i es modifiquen determinats precep
tes del Text refós de la Llei de l’Institut Català de Fi
nances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de 
desembre.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo
na el 22 d’octubre de 2013.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

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

Decret llei 4/2013, de 22 d’octubre,  
pel qual s’autoritza l’Institut Català de 
Finances a constituir una societat anònima 
perquè actuï com a entitat de crèdit  
i es modifiquen determinats preceptes  
del Text refós de la Llei de l’Institut Català 
de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2002, de 24 de desembre

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha apro
vat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix 
l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul

Una de les aspiracions històriques de la Generalitat de 
Catalunya ha estat gaudir d’un instrument de titularitat 
pública per operar al mercat financer. Aquesta aspira
ció s’ha de plantejar, no obstant això, amb la indepen
dència necessària i imprescindible que en l’exercici de 

la seva activitat ha de tenir envers el poder polític. La 
creació de l’entitat de crèdit es planteja en un moment 
en què assistim a un procés profund de modificació i 
redefinició del sistema financer, tant en un àmbit glo
bal com especialment europeu, i que ja ha comportat 
nombroses reestructuracions que afecten les entitats 
de crèdit actualment existents, procés que, així ma
teix, donarà lloc a diverses modificacions, tant de cai
re normatiu com en relació amb els òrgans reguladors. 
D’altra banda, el termini de tramitació d’un expedi
ent administratiu que tingui per objecte la constitució 
d’una entitat de crèdit és llarg i complex i requereix 
l’acompliment de diversos tràmits entre els quals hi ha 
el que ens ocupa, que resulta cabdal i sense el qual no 
es pot iniciar la tramitació. És per això que, davant 
d’aquest nou escenari i per tal que la finalització de 
l’expedient administratiu pugui produirse coordina
dament amb la consolidació del nou sistema financer 
europeu, resulta necessari accelerar els tràmits per a 
la constitució de la nova entitat de crèdit. Per aquests 
motius, queda justificat l’ús per part del Govern de la 
facultat legislativa excepcional del decret llei que li re
coneix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Cata
lunya i que es refereix a la necessitat extraordinària i 
urgent de l’acció legislativa.

La nova entitat que s’ha de crear ha d’actuar sotmesa 
a les regles pròpies de les entitats de crèdit i, per tant, 
s’ha de garantir, en la realització de la seva activitat, la 
seva plena independència respecte de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i de les seves entitats. 
És per això que la mesura que es proposa autoritza la 
constitució d’una societat anònima perquè actuï com a 
entitat de crèdit i estigui constituïda mitjançant la se
gregació de la branca d’activitat financera de l’actual 
Institut Català de Finances. Aquest es constituirà, per 
tant, en simple titular de les accions de la nova entitat 
creada que, com ja s’ha dit, ha d’actuar amb plena in
dependència i sotmès únicament i exclusivament a la 
normativa pròpia de les entitats de crèdit, a la de ca
ràcter bàsic i a la que estableix la Unió Europea. L’en
titat, en conseqüència, actuarà, en l’exercici de l’activi
tat que li es pròpia, únicament sotmesa al control dels 
òrgans reguladors estatals i europeus.

Resulta necessari, igualment, establir els mecanismes 
que permetin, de manera immediata i, en tot cas, en 
el moment de l’inici de l’activitat de la nova entitat de 
crèdit, garantir la inexistència de normes de qualse
vol tipus que puguin afectarne la independència. És 
per això que es preveuen les modificacions legislatives 
necessàries, sotmeses als criteris d’entrada en vigor 
pertinents, de les disposicions reguladores de l’Institut 
Català de Finances, a la vegada que se’n reformulen 
les funcions.

La part dispositiva del Decret llei consta de dos arti
cles, i la part final consta d’una disposició addicional, 
una de derogatòria i una de final.
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Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’ar
ticle 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del con
seller d’Economia i Coneixement i d’acord amb el Go
vern,

Decreto: 

Article 1. Autorització a l’Institut Català  
de Finances

1. S’autoritza l’Institut Català de Finances a constituir 
una societat anònima, a la qual traspassar, per segre
gació de branca d’activitat, mitjançant subrogació en 
els contractes, drets i obligacions, actius, passius i al
tres recursos, afectes a l’activitat financera de l’enti
tat. L’aportació mitjançant subrogació en els contrac
tes, drets i obligacions ha de mantenir inalterades totes 
les condicions jurídiques del seu actiu i passiu i no ha 
de suposar cap trencament respecte a la total i normal 
continuïtat de l’activitat.

2. L’Institut pot tramitar les autoritzacions adminis
tratives preceptives per tal que la nova societat pugui 
actuar com a entitat financera de crèdit i aquesta se 
sub rogui en totes les posicions deutores i creditores de 
les operacions de finançament i endeutament que es 
trobin vigents en el moment de l’aportació de branca 
d’activitat.

3. A la nova societat se li aplicarà la normativa espe
cífica de les entitats de crèdit i, per tant, se sotmetrà 
únicament a la normativa de caràcter bàsic i a la dicta
da pels organismes reguladors de la Unió Europea que 
li sigui d’aplicació, atenent la seva especial activitat i 
naturalesa.

4. Els actes i operacions que es derivin i formalitzin 
amb ocasió d’aquest Decret llei es declaren exempts 
de qualsevol tribut propi de la Generalitat de Catalu
nya i gaudeixen, si escau, d’una bonificació del 100% 
en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats.

Article 2. Modificacions del Text refós  
de la Llei de l’Institut Català de Finances, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2002,  
de 24 de desembre

Es dóna una redacció nova als següents articles del 
Text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desem
bre: 

a) «Article 1.2. L’Institut Català de Finances gaudeix 
de patrimoni i tresoreria pròpia i actua per al compli
ment de les seves funcions amb autonomia orgànica, 
financera, patrimonial, funcional i de gestió amb plena 
independència de les administracions públiques i amb 
submissió a aquesta Llei, a l’Estatut de l’empresa pú
blica catalana i a la resta de l’ordenament jurídic, sens 
perjudici que en la seva activitat s’ajusti a les normes 
de dret privat que li són aplicables.»

b) «Article 2. L’Institut Català de Finances pot cons
tituir societats mercantils i fons dels que estableix la 
normativa vigent i, en general, participar en qualsevol 
tipus d’entitat i autoritzar les seves entitats filials per
què realitzin aquestes operacions.»

c) «Article 3. L’Institut ha de formular els seus comp
tes anuals i ha d’efectuar el registre comptable de les 
seves operacions, d’acord amb els criteris i normes 
comptables establerts per a les entitats de crèdit.»

d) «Article 25. Els càrrecs de conseller delegat o con
sellera delegada, de titular d’una unitat funcional de 
l’Institut i de vocal de la Junta de Govern estan sub
jectes al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs de 
l’Administració de la Generalitat.

Els membres i assistents a la Junta de Govern i de les 
comissions executives d’aquesta Junta tenen dret a 
percebre les dietes per assistència que correspongui, 
les quals tenen, a l’efecte de la tributació de l’entitat, la 
consideració de retribució.»

Disposició addicional

Desplegament

1. S’autoritza el Govern per dictar les disposicions i 
prendre els acords i mesures que siguin necessaris per 
aplicar i implementar el que es preveu en aquest De
cret llei.

2. S’autoritza els òrgans de govern de l’Institut Català 
de Finances a adoptar qualsevol acord, inclosa l’apro
vació dels estatuts o del reglament de règim interior, 
que sigui necessari per a la constitució de la nova enti
tat prevista a l’article primer d’aquest Decret llei.

Disposició derogatòria

Es deroguen els articles 11, 12, 13, 22.2.e), els capítols 
4 i 7 i la disposició addicional primera del Text refós 
de la Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre.

Disposició final 

Aquest Decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, llevat de la derogació dels articles 11, 12, 
13, 22.2.e), i del Capítol 4 del Text refós de la Llei de 
l’Institut Català de Finances, aprovat pel Decret Legis
latiu 4/2002, de 24 de desembre, que no es produirà 
fins al moment en què la societat la constitució de la 
qual s’autoritza iniciï les seves activitats.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto
qui el facin complir.
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Barcelona, 22 d’octubre de 2013 

Artur Mas i Gavarró Andreu MasColell
President  Conseller d’Economia
de la Generalitat  i Coneixement

Antecedents del Decret llei

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern 
de 22.10.2013

2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 
13/2008

3. Informe pressupostari, econòmic i social

4. Informe jurídic

5. Informe de la Secretaria d’Administració i Funció 
pública

6. Informe de la Direcció General de Pressupostos

7. Informe de la Direcció General del Patrimoni de la 
Generalitat

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

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució de suport a l’oposició 
de Síria
Tram. 250-00729/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41855).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de la unitat sociosanitària de l’Hospital de 
Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-00730/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41856).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció de les 
necessitats educatives, laborals i socials 
dels joves amb discapacitat intel·lectual
Tram. 250-00731/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41857).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la signatura 
d’un conveni entre l’Agència Catalana de l’Ai-
gua i alguns municipis d’Osona per a l’exe-
cució d’infraestructures hidràuliques
Tram. 250-00732/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41858).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la neutralitat 
política en l’exercici de l’activitat professio-
nal per part dels agents dels Mossos d’Es-
quadra associats a Mossos per la Indepen-
dència
Tram. 250-00734/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41859).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa del 
català com a llengua vehicular de l’ensenya-
ment a les Illes Balears
Tram. 250-00735/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41860).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’execució im-
mediata de les obres de la variant de Vallira-
na de la carretera N-340
Tram. 250-00736/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41861).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
homenatge a José Pérez Ocaña
Tram. 250-00737/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41862).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la restauració 
i l’adequació de l’edifici de l’estació de tren 
de Santa Maria de Palautordera
Tram. 250-00738/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41863).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de 
l’accés i el consum terapèutic del cànnabis
Tram. 250-00739/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41864).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital del 
Vendrell
Tram. 250-00740/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41865).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’acte de beati-
ficacions massives a Tarragona
Tram. 250-00741/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41866).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els procedi-
ments judicials relatius a agressions patides 
per mossos d’esquadra
Tram. 250-00742/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41448; 41525).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la cobertura de 
la Xarxa Rescat
Tram. 250-00743/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41449; 41526).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 222/2013, del Reglament d’orga-
nització i funcionament del Comitè d’Ètica 
de la Policia de Catalunya
Tram. 250-00744/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41450; 41527).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de treball d’avaluació i planificació 
dels mitjans aeris del Departament d’Interior
Tram. 250-00745/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41451; 41528).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una fundació del Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-00746/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41452; 41529).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assump-
ció i l’aplicació dels continguts del Decret 
246/2008, de regulació de la situació admi-
nistrativa especial de segona activitat en el 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00747/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41453; 41530).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
programa operatiu específic «Món rural»
Tram. 250-00748/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41454; 41531).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de rebuig dels fets vi-
olents d’un grup d’extrema dreta al Centre 
Cultural Blanquerna de Madrid l’11 de se-
tembre de 2013
Tram. 250-00749/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41455; 41532).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
parcs de bombers
Tram. 250-00750/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41456; 41533).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a evitar els robatoris d’aparells 
electrònics als adolescents en llocs públics
Tram. 250-00751/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41457; 41534).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Vi-
ladecans
Tram. 250-00752/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41458; 41535).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió del 
Pla parcial Riumar sector IV-I i l’aturada 
del Pla parcial Riumar sector III al delta de 
l’Ebre
Tram. 250-00753/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41459; 41536).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la restitució 
d’un pediatre al CAP Canaletes, de Cerda-
nyola del Vallès, i el garantiment de la parti-
cipació ciutadana en les decisions que afec-
tin els serveis d’atenció primària
Tram. 250-00754/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41460; 41537).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació del 
centre cultural islàmic Al-Huda, de Mollet 
del Vallès
Tram. 250-00755/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41461; 41538).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 147/X, sobre la construcció 
i la posada en marxa de l’Escola Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00756/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41462; 41539).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte del 
CUAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00757/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41463; 41540).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el desplega-
ment i l’aplicació de la Llei de l’Estat 2/2010, 
de salut sexual i reproductiva i de la inter-
rupció voluntària de l’embaràs, i sobre l’ela-
boració d’una llei de drets de salut sexual i 
reproductiva
Tram. 250-00758/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41464; 41541).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport escolar a l’Alta Ribagorça
Tram. 250-00759/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41465; 41542).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presenta-
ció de l’Informe del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible sobre la viabi-
litat econòmica del canal Segarra-Garrigues
Tram. 250-00760/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41466; 41543).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els centres 
d’educació secundària obligatòria acollits 
a l’horari acumulat i l’estalvi en la gratuïtat 
dels menjadors que ha significat
Tram. 250-00761/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41467; 41544).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de desdoblament del tram entre 
Montcada i Reixac i Vic de la línia 3 de ro-
dalia
Tram. 250-00762/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41468; 41545).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la denegació a 
Oxitec de l’autorització per a alliberar mos-
ques de l’olivera transgèniques
Tram. 250-00763/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41469; 41546).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Agència Cata-
lana del Patrimoni Cultural
Tram. 250-00764/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41470; 41547).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la retirada de 
la sanció executiva per utilització indeguda 
de recursos públics contra el responsable 
del torn de guàrdia del parc de bombers de 
Reus
Tram. 250-00765/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 41471; 41548).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).
Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par
lamentari de Convergència i Unió (reg. 41749; 42845).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

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

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par
lamentari de Convergència i Unió (reg. 41749; 42846).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la necessitat democràtica de 
convocar un referèndum d’autodeterminació
Tram. 302-00084/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 42427 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla
ment del Parlament, presenta la següent moció, subse
güent a la Interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
democràtica de convocar un referèndum d’autodeter
minació (tram. 30000091/10).

Moció

El Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses 
ocasions, i de forma majoritària, el reconeixement del 
dret a l’autodeterminació dels pobles així com la vo
luntat de recolzar l’exercici del dret a decidir reclamat 
i aclamat sobretot en els darrers anys pel poble català.

Entenem, per tant, que és també voluntat majoritària 
del Parlament de Catalunya avançar envers la concre
ció de tot allò que faci possible l’exercici del dret de
mocràtic a un referèndum sobre la independència de 
Catalunya.

En el passat Debat de Política General es va instar el 
Parlament a portar la sol·licitud de referèndum al Con
grés dels Diputats, qui sí que té competències per or
ganitzarlo o autoritzar que s’organitzi. Malgrat que 
formalment les vies per ferlo possible existeixen, tam
bé són moltes les opinions que no creuen que existeixi 
la voluntat política suficient al Congrés, ni al Govern 
de l’Estat, per ferlo possible.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta al Govern 
de la Generalitat a: 

Primer. Respectar el mandat popular expressat a les 
urnes i del qual se’n deriva una clara majoria a favor 
del dret a decidir; i per tant, a convocar un referèndum 
sobre la independència.

Segon. Promoure el referèndum al llarg de l’any 2014 
i en funció de la data exacta que s’acordi en el marc de 
la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir.

Tercer. Promoure el referèndum de forma unilateral, ha
bilitant tots els mecanismes a l’abast per ferlo possible; 
en el cas que es constati el bloqueig de l’Estat espanyol a 
deixar votar el poble català per decidir el seu futur.
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Quart. Convocar el referèndum amb la pregunta que 
acordi la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir, que 
hauria de ser unívoca, incloure el concepte d’indepen
dència política, permetre només una resposta binària i 
que emeti un mandat clar.

Cinquè. Respectar i fer respectar el mandat sorgit d’a
quest referèndum.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la lluita contra la pobresa i l’afa-
voriment de la inclusió social
Tram. 302-00085/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 42433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López i 
Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
la lluita contra la pobresa i l’afavoriment de la inclusió 
social (tram. 30000096/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya, en relació els pactes i 
plans contra la pobresa, insta el Govern de la Gene
ralitat a: 

a) Signar, abans de la finalització del 2013 del Pacte 
contra la pobresa i presentar en seu parlamentària el 
Pla de desenvolupament del pacte de cara a l’any 2014 
tot fent constar als pressupostos del 2014 les partides 
pressupostàries destinades a cadascun dels punts del 
pacte.

b) Situar el desenvolupament de mesures contra la 
malnutrició infantil en el marc de plans integrals per 
combatre la pobresa infantil en el conjunt de Catalu
nya o en els diferents territoris que la integren, a fi que 
les diverses actuacions endegades es puguin coordinar 
i puguin donar respostes compartides, més eficaces i 
globals, a les necessitats dels infants que es troben en 
aquesta situació.

2. El Parlament de Catalunya, en relació a la Renda 
Mínima d’Inserció i les prestacions econòmiques per 
combatre la pobresa, insta el Govern de la Genera
litat a: 

a) Presentar, abans de finalitzar l’any 2013, una avalu
ació de la implementació de la Renda Mínima d’Inser
ció Social i de les altres prestacions socials existents 
per a la posterior creació d’una ponència parlamentà
ria per a la seva reforma donant veu a institucions, en
titats i administracions.

b) Reduir, simplificar i compactar la diversitat d’aju
des i prestacions socials existents, entre les quals es 
troba també la Renda Mínima d’Inserció, en una única 
prestació social bàsica que garanteixi els mínims in
gressos a aquelles persones i famílies que no tenen re
cursos propis per a viure una vida digna. Aquesta nova 
prestació social bàsica permetria simplificar, agilitar i 
reduir costos de gestió i de control.

c) Adoptar polítiques i mesures concretes per compen
sar les situacions de pobresa infantil derivades del nou 
disseny de la renda mínima d’inserció, a fi de cobrir 
les necessitats bàsiques de la població que s’hagi vist 
privada dels recursos més elementals i que hagi vist ac
centuada la seva situació d’exclusió social.

d) Crear una prestació complementària condicionada 
a la renda per garantir que les famílies amb infants 
que no disposen dels ingressos necessaris per satisfer 
les necessitats essencials puguin disposar d’ingressos 
equivalents a l’IRSC.

e) Agilitzar la revisió i la renovació dels expedients de 
renda mínima d’inserció pendents de resoldre, arran 
de la modificació dels criteris d’accés, especialment si 
els titulars tenen infants a càrrec.

f) Vincular la continuïtat en la percepció de la Renda 
Mínima d’Inserció a un informe preceptiu de serveis 
socials, tal com estableix la disposició transitòria se
gona de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció modificada per l’article 62.10 de la 
Llei 7/2011 de mesures fiscals i financeres tot evitant 
l’extinció automàtica de la percepció per als beneficia
ris amb 60 mesos d’antiguitat.

g) Evitar els retards en la concessió dels diversos ajuts 
adreçats a combatre les situacions de pobresa infan
til, tant els que gestionen els departaments d’Ensenya
ment i de Benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya com els consells comarcals i altres ad
ministracions locals.

3. El Parlament de Catalunya, en relació als dèficits 
en la cobertura dels ajuts de menjador escolar, insta el 
Govern de la Generalitat a: 

a) Condicionar la partida pressupostària d’ajuts de 
menjador escolar a les necessitats socials i econòmi
ques existents, de manera que augmenti en períodes 
en què la precarietat econòmica de les famílies tam
bé augmenti, per garantir que tots els alumnes que no 
tenen recursos suficients per sufragar l’accés a aquest 
servei percebin l’ajut.
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b) Prioritzar, en coordinació amb els consells comar
cals, la concessió dels ajuts de menjador escolar als 
alumnes que pateixen o poden patir malnutrició in
fantil.

c) Establir un llindar de renda unificat a totes les co
marques equiparable a l’IRSC, per sota del qual totes 
les sol·licituds de menjador escolar rebin l’ajut.

d) Revisar els criteris de renda i socials establerts que 
ordenen la concessió dels ajuts o que en determinen la 
intensitat, de manera que es garanteixin que els factors 
de renda siguin condició suficient per accedir als ajuts 
i s’eliminin els criteris socials que no siguin prou dis
criminatoris de les situacions de pobresa.

e) Consensuar amb els diversos consells comarcals 
criteris més homogenis per ordenar la concessió dels 
ajuts de menjador escolar.

f) Verificar el motiu de les baixes, o de l’ús discon
tinu del servei de menjador escolar, i la causa de re
núncia de les beques, i que alertin els Serveis Socials 
si aquestes es deuen a motius econòmics, per tal que 
analitzin el risc de malnutrició infantil en cada cas.

g) Resoldre i pagar els ajuts de menjador escolar abans 
de l’inici de curs, o durant els primers dies de curs, 
per garantir l’accés normalitzat al servei en condicions 
d’igualtat.

4. El Parlament de Catalunya, sobre la manca de ga
ranties, com a mínim, d’un àpat diari durant el curs es
colar en determinats col·lectius d’infants, insta el Go
vern de la Generalitat a: 

a) Garantir el funcionament del servei de menjador als 
instituts de secundària els cinc dies de la setmana, tin
guin jornada compactada o no, i la provisió de beques 
als alumnes socialment desfavorits, malgrat que a la 
tarda no hi hagi classes.

b) Fomentar l’accessibilitat econòmica a les escoles 
bressol (i altres serveis educatius) i als serveis de men
jador escolar, amb l’establiment de sistemes de tarifa
ció social i amb la convocatòria d’ajuts per a l’escola
rització d’infants de zero a tres anys que es trobin en 
situacions socioeconòmiques desfavorides i d’ajuts de 
menjador escolar.

5. El Parlament de Catalunya, sobre la distribució so
lidària d’aliments entre les famílies en situació de po
bresa, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Garantir l’impuls de la Taula de Distribució Solidà
ria d’Aliments per optimitzar la planificació de la dis
tribució solidària d’aliments i proporcionar el suport 
financer necessari per desplegar les actuacions de mi
llora que se’n derivin.

b) Garantir la cobertura de la distribució solidària 
d’aliments al conjunt de municipis de Catalunya i de
senvolupar experiències de treball integrat a escala lo
cal entre serveis socials municipals, entitats distribuï

dores d’aliments, empreses distribuïdores d’aliments, 
etc., per millorar la detecció de necessitats, els circuits 
de distribució, i l’eficàcia i l’eficiència de les actuaci
ons dutes a terme.

c) Formalitzar la distribució solidària d’aliments amb 
la seva incorporació en la Cartera de serveis socials 
(tal com preveu la Moció 34/X del Parlament de Ca
talunya, sobre la pobresa infantil i les beques de men
jador).

d) Incrementar la normalització de les actuacions re
lacionades amb la distribució solidària d’aliments, si
gui per mitjà de sistemes com ara la targeta solidària 
d’aliments, que no desnaturalitzen el rol de la família 
en l’adquisició d’aliments, sigui per mitjà de procedi
ments més normalitzadors en la distribució d’aliments 
(sense cues, etc.).

6. El Parlament de Catalunya, en relació a la garantia 
d’alimentació en els períodes de vacances, insta el Go
vern de la Generalitat a: 

a) Planificar la provisió gratuïta de places suficients de 
casals i colònies d’estiu al conjunt de municipis de Ca
talunya per garantir que tots els infants en situació de 
pobresa, i amb possibles problemes de malnutrició in
fantil, puguin participar en aquestes activitats de lleu
re i tenir garantit, com a mínim, un àpat diari.

b) Garantir l’obertura dels centres oberts durant tot 
l’any, també en els períodes de vacances.

c) Proporcionar suport econòmic a les famílies, espe
cialment amb infants menors de sis anys, i especial
ment durant el període d’estiu, per garantir l’alimenta
ció adequada dels seus fills.

7. El Parlament de Catalunya, en relació a la malnutri
ció infantil, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Desenvolupar protocols de detecció de casos de 
malnutrició infantil a escala local que comptin amb la 
implicació dels Serveis Socials, els centres escolars i 
altres serveis que s’ocupen d’atendre infants.

b) Fomentar la creació d’estructures de coordinació 
per articular aquest treball de detecció, com ara les co
missions socials als centres escolars, i que, en el marc 
d’aquestes estructures, treballin la detecció de casos 
de malnutrició infantil.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la pobresa energètica
Tram. 302-00086/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 42434 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta la següent mo
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
pobresa energètica (tram. 30000090/10).

La situació de crisi, amb augment de l’atur, la baixa
da salaris i les retallades en drets socials estan pro
vocant un augment de la pobresa que es concreta en 
la dificultat de moltes persones en l’accés a recursos i 
serveis bàsics, com aliments, habitatge i subministra
ments d’aigua, llum o gas necessaris per garantir unes 
condicions mínimes de vida digna.

Aquesta moció busca donar resposta a aquells ele
ments més bàsics i elementals que han de garantir la 
dignitat de la persona.

En primer lloc, començant per utilitzar els nous ins
truments que ens dona el Tribunal Europeu dels Drets 
Humans. El present mes d’octubre, la resolució del 
President del Tribunal Europeu dels Drets Humans, 
suspenia provisionalment el llançament acordat en 
procediment de desnonament contra els ocupants del 
edifici de Salt suposa un factor nou de gran importàn
cia, com resulta que el Tribunal considera que fer el 
llançament del seu domicili de persones, en especial 
famílies amb infants i/o gent gran, sense que disposin 
d’alternativa d’allotjament digna, pot suposar una in
fracció de la Convenció europea de Drets humans, en 
concret els articles 3 –relatiu a la prohibició de tractes 
degradants– i del article 8 –relatiu al dret a disposar 
d’un domicili digne, i de no serne privat si no és per 
interès general i prèvia la compensació o alternativa 
d’allotjament pertinent. Una resolució que obre doc
trina i que el Govern ha d’utilitzar perquè s’aturin els 
desnonaments i els llançaments a Catalunya, la CCAA 
on es van produir més desnonaments i llançaments de 
tot l’Estat.

En segon lloc, complint amb els compromisos parla
mentaris en allò més bàsic, les beques menjador. Un 
compromís polític que és un compromís moral amb 
els més vulnerables.

En tercer lloc, la proposta busca endinsarnos en quel
com que també afecta a la Convenció europea de Drets 
Humans, amb l’objectiu de garantir els subministra

ments bàsics d’aigua, llum i calefacció. L’electricitat, 
l’aigua i el gas són un servei públic bàsic i només el 
control públic permet garantir la universalitat del ser
vei, l’equitat i la progressivitat de les tarifes.

A l’igual que totes les persones haurien de poder dis
posar d’un habitatge digne en exercici al dret a l’ha
bitatge, també totes les persones haurien de poder fer 
efectiu el dret a tenir disponibilitat dels subministra
ments mínims bàsics d’aigua i energia –per enllume
nar, calefacció i per cuinar– en termes d’habitabilitat, 
salubritat i higiene

Segons un informe elaborat per la Creu Roja en el ter
mini de dos anys el gas ha pujat el 22%, la llum, el 
34%, i l’aigua, el 8,5%. Cada bombona de butà és avui 
un 23% més cara que fa dos anys.

Els increments continuats de les tarifes elèctriques 
aprovades pels governs de l’Estat i que suposen un in
crement l’any 2013 al voltant del 4% i un increment 
continuat en tots els seus conceptes entre 2003 i 2012 
del 63% que situa l’Estat com el recó de la zona euro 
de la UE que més ha incrementat el preu en els darrers 
3 anys malgrat la situació de crisi.

També els increments continuats de les tarifes de gas 
natural aprovades pels governs de l’Estat i que van su
posar un increment l’any 2012 del 7,7% i un increment 
continuat en tots els seus conceptes entre 2003 i 2012 
del 68% i la bombona de gas butà que ha incrementat 
el seu preu l’any 2013 en un 7,2% respecte l’any ante
rior.

Segons Eurostat, la factura de l’electricitat per al pe
tit consumidor s’ha incrementat un 88% des del 2006. 
També sabem que des que s’inicià la crisi, només dos 
països, Malta i Suècia, han registrat un major incre
ment del rebut de la llum domèstic. A la vegada, som 
el tercer Estat amb un major cost de l’electricitat, si no 
es tenen present els impostos.

Amb aquests augments, les persones amb pocs recur
sos econòmics acostumen a tenir dificultats per fer 
front a factures d’alimentació, transport, o les relaci
onades amb l’educació dels fills, però a aquestes fac
tures se li sumen les factures que han de garantir els 
subministraments bàsics, factures que no paren de pu
jar i que són fruit d’una relació pràcticament oligopo
lística, i d’una fixació de preus arbitrària i feta a favor 
d’aquestes empreses.

Així doncs, malgrat els quantiosos guanys de les em
preses subministradores, en gairebé cap cas complei
xen la funció de subministrar serveis públics que han 
de garantir aspectes tan elementals per la dignitat hu
mana com l’aigua, l’electricitat o la calefacció.

Les dificultats per fer front a les factures dels submi
nistraments energètics contribueix a augmentar l’en
deutament de les famílies. Alhora, això fa que moltes 
famílies entrin en dinàmiques de subsistència diària 
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que els fan més difícil sortir de la situació de preca
rietat.

La pobresa energètica ja afecta a més del 13% de la 
població i seguirà en augment, per la qual cosa gairebé 
un milió de persones de Catalunya no tindrà accés a 
l’energia aquest hivern perquè no poden pagarla.

L’arribada de temperatures més baixes marca el prin
cipi d’una època en la qual moltes llars no podran 
afrontar unes condicions de vida amb un mínim de 
benestar, degut, entre altres causes, al malbaratament 
energètic i a unes polítiques públiques que incideixen 
en la marginació de les persones amb menys recursos.

Amb més d’un 23% de la població activa en atur i la 
considerable reducció salarial que està patint bona 
part de la població (7% de mitjana), les contínues pu
jades de les factures d’electricitat i gas estan sent dra
màtiques en multitud de llars catalanes, que encara no 
s’enfronten a un desallotjament.

El progressiu control de l’energia per 5 empreses elèc
triques i 3 petrolieres, promogut intensament fins i tot 
des d’instàncies públiques, ha conduït a una situació 
en la qual les administracions defugen la seva funció 
de garantir el benestar mínim de la població i de, al 
mateix temps, penalitzar els malbarataments dels béns 
comuns com l’energia.

En el context europeu són diferents els països que han 
definit el concepte de consumidor vulnerable. A llocs 
tant propers com França no es permet el tall del sub
ministrament en els mesos d’hivern. Bèlgica ha esta
blert un estatut de «client protegit». A Suècia el sis
tema de protecció social universal es fa càrrec de les 
factures impagades. La meitat dels membres de la UE 
preveuen proteccions contra les interrupcions de sub
ministres.

Davant aquesta situació les polítiques públiques són 
quasi inexistent tot i els diferents compromisos del 
Govern de la Generalitat havia assumit aquest darrer 
any a instancies del Parlament.

El passat 25 d’abril de 2013 es va aprovar en el Par
lament de Catalunya la Moció 10/X, sobre polítiques 
d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa on el Go
vern es comprometia a promoure, de manera immedi
ata, les mesures necessàries per tal que les empreses 
subministradores d’energia i aigua potable no inter
rompin el subministrament per impagament si no te
nen un informe dels serveis socials bàsics.

També el passat 4 de juliol el Parlament de Catalunya 
va aprovar la Moció 34/X sobre la pobresa infantil i 
les beques de menjador, on el Govern per mitjà d’un 
pla de xoc de garantia alimentària i una partida pres
supostària oberta, cap infant no es quedes sense una 
beca menjador per limitacions pressupostàries per al 
curs 20132014.

Tot i que la legislació tan autonòmica, estatal i europea 
recull aquests drets bàsics.

Així l’Estatut d’Autonomia ho recull en diferents ar
ticles

EAC 30.1. Totes les persones tenen dret a accedir en 
condicions d’igualtat als serveis públics i als serveis 
econòmics d’interès general. Les administracions pú-
bliques han de fixar les condicions d’accés i els estàn-
dards de qualitat d’aquests serveis, amb independèn-
cia del règim de llur prestació.

EAC 42.2. Els poders públics han de vetllar per la ple-
na integració social, econòmica i laboral de les perso-
nes i dels col·lectius més necessitats de protecció, espe-
cialment dels que es troben en situació de pobresa i de 
risc d’exclusió social.

EAC 133. 1.C. Correspon a la Generalitat la competèn-
cia compartida en matèria d’energia. Aquesta compe-
tència inclou en tot cas: El desplegament de les normes 
complementàries de qualitat dels serveis de subminis-
trament d’energia.

També ho recull el Codi de Consum de Catalunya. 
251.2.c) Serveis bàsics: Serveis de caràcter essencial 
i necessaris per a la vida quotidiana o que tenen un ús 
generalitzat entre les persones consumidores. S’hi in-
clouen els subministraments, els transports, els mitjans 
audiovisuals de radiodifusió i de televisió, els de comu-
nicacions, els assistencials i sanitaris, i els financers i 
d’assegurances.

Lamentablement el RD 13/2012 ha tingut un desen
volupament imperceptible en matèria de pobresa ener
gètica. Lamentablement, aquest RD ha tingut un des
envolupament imperceptible en matèria de pobresa 
energètica, tot i que en el seu redactat esmenta que la 
Directiva 2009/72/CE fa referència a la pobresa ener
gètica fent referència al consumidor vulnerable i anun
cia l’establiment de properes mesures oportunes de 
protecció i considera que transitòriament, no defineix 
qui es considera consumidor vulnerable.

La legislació estatal no recull les indicacions ni ha 
transposat les últimes Directives Europees al respecte: 

Directiva del Mercat interior d’electricitat (2002/91/
CE) (i la de gas també) obliga als estats membres a de
senvolupar plans per abordar aquest tema. El termini 
de transposició va vèncer al març 2011 i Espanya no 
ha fet els deures.

La Directiva sobre normes comuns per el mercat inte
rior de l’electricitat (2009/72/CE), insisteix en que es 
tracta d’un servei públic,, obliga als estats a definir el 
concepte de client vulnerable i destaca la necessitat de 
garantir el subministrament.

Moció

A) El Parlament de Catalunya es ratifica en el compli
ment de la moció aprovada el 3 de juliol de 2013, on 
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establia «Garantir, per mitjà un pla de xoc de garantia 
alimentària i una partida pressupostària oberta, que 
per al curs 20132014 cap infant no es quedi sense una 
beca menjador per limitacions pressupostàries». Així 
com que «l’accés a la beca depengui dels barems eco
nòmics i socials actuals de la família de l’infant».

B) El Parlament insta el Govern a: 

1) Adoptar les mesures oportunes per facilitar allot
jament a les famílies afectades per llançaments hipo
tecaris, tant en el cas del edifici del de Salt, com a la 
resta de Catalunya, posant a la seva disposició un ha
bitatge social, o mantenintlos en el mateix habitatge, 
exercint les accions polítiques i legals oportunes da
vant les entitats bancàries titulars de les hipoteques o 
dels edificis ocupats– i en especial amb la SAREB.

2) Adreçarse oficialment, de forma coordinada amb 
els Ajuntaments i amb les plataformes d’afectats, a 
tots els Jutjats de Catalunya que tinguin pendents 
d’executar ordres de llançament de famílies dels seus 
habitatges habituals, demanant que es suspenguin els 
desallotjaments fins i tant no es pugui disposar d’un 
habitatge de substitució o d’un acord per continuar en 
el ús del mateix habitatge, demanant que s’apliqui la 
doctrina fixada pel Tribunal europeu dels Drets Hu
mans, en el cas del desallotjament de Salt, posant en 
coneixement de cada Jutjat les gestions que s’estiguin 
fent per oferir aquest allotjament alternatiu.

3) Crear una Taula sobre pobresa energètica com a es
pai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives 
i solucions, amb la participació de l’Administració lo
cal, associacions de consumidors, associacions ecolo
gistes, entitats socials, experts en la matèria i empre
ses subministradores.

4) Elaborar un pla de xoc contra la pobresa energèti
ca, que tingui com a principal objectiu garantir el dret 
ciutadà als subministraments bàsics de la llar establint 
acords amb companyies energètiques que operen a 
Catalunya per tal de determinar un sistema públic de 
tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insufici
ència de recursos.

5) Promoure les modificacions legals i reglamentàries 
necessàries, per la via d’urgència, tant en l’àmbit de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya com al 
text refós de la llei d’aigües de Catalunya per tal que: 

a) Es garanteixi el subministrament d’aigua en fonts 
públiques, de forma permanent, accessibles a tothom 
que ho necessiti i distribuïdes de forma equilibrada en 
els nuclis urbans i barris de les ciutats i pobles

b) Es garanteixi el subministrament d’un mínim vital 
d’aigua potable, de sanejament i d’energia, als domici
lis de les famílies que no puguin pagarne les factures, 
quan el conjunt de residents tinguin ingressos mensu
als regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar 
l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC) vigent en 
cada exercici, pel nombre de residents.

6) Desenvolupar en el termini de dos mesos els me
canismes legals necessaris per tal que les companyies 
subministradores tinguin l’obligació de sol·licitar au
torització a l’administració per tallar el servei en cas 
d’impagament per manca de recursos econòmics de 
les famílies.

a) El silenci administratiu, davant la petició, tingui 
sentit negatiu

b) S’estableixi un protocol obligat de comunicació i 
intervenció prèvia dels serveis socials i assistencials 
per tal d’aplicar els ajuts necessaris per evitarne el tall 
de subministrament, cas que l’impagament sigui per 
causa de manca de recursos econòmics de les famílies 
afectades.

7) Posar en marxa un Pla de rehabilitació i millora 
energètica d’habitatges de persones en situació de po
bresa energètica.

8) Impulsar un bonus social de l’aigua. Regular un sis
tema públic de preu social en el subministrament bàsic 
d’aigua de totes les llars amb poder adquisitiu reduït i 
en particular per les famílies en risc d’exclusió social 
a més d’establir uns criteris clars, transparents i homo
genis per la seva concessió basats en la renda famili
ar. Es fixaran uns consums mínims vitals en còmput 
mensual, en funció del número de membres de la llar.

9) Definir per part del Govern de la Generalitat el con
cepte de consumidor vulnerable tal com contemplen 
les Directives Europees.

10) Establir els acords o convenis que siguin necessa
ris amb les Companyies de subministrament d’aigua 
potable, de gas i d’electricitat per tal d’establir línies 
d’ajut o descomptes molt significatius a la cobertura 
del cost dels consums mínims, als domicilis de les fa
mílies que no puguin pagarne les factures, quan el 
conjunt de residents tinguin ingressos mensuals regu
lars iguals o inferiors al resultat de multiplicar l’Indi
cador de Renda de Suficiència (IRSC) vigent en cada 
exercici, pel nombre de residents.

C) El Parlament insta el Govern a traslladar al Govern 
de l’Estat per a: 

1) Definir el concepte de consumidor vulnerable, tal i 
com estableix la Directiva europea del mercat interior 
de l’electricitat (2012/72/UE).

2) Establir plans contra la pobresa energètica, tal i com 
proposen les Directives del mercat interior de l’electri
citat (2012/72/UE) i gas (2009/73/CE) (i que no s’ha 
recollit al RDL 13/2012).

3) Posar en marxa mesures d’eficiència energètica pri
oritzant les llars afectades per la pobresa energètica. 
Abans del 5 de desembre de 2013, els Estats Membres 
han de notificar els seus plans per la implementació 
de l’article 7 de la Directiva 2012/91/UE d’eficiència 
energètica: 
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4) Establir una nova definició del bonus Social, que 
tingui en compte en compte les condicions de l’ha
bitatge, i el nivell d’ingressos familiars, i que s’im
plementi un bonus social pel gas natural i butà i per 
l’aigua.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICVEUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’activitat de la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat
Tram. 302-00087/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’activi
tat de la Comissió Bilateral GeneralitatEstat (tram. 
30000092/10).

Moció

1. El Parlament reprova que no s’hagi reunit la Comis
sió Bilateral EstatGeneralitat des de fa més de dos 
anys, en un context de notòria conflictivitat entre les 
parts. Aquesta inactivat no ha permès entrar en fun
cionament els òrgans estatutaris previstos per al dià
leg institucional i la resolució de conflictes. Alhora, no 
ha permès que s’aprovessin i es liquidessin conceptes 
com el resultat pels anys 2009 i 2010 de la DA 3ª de 
l’Estatut.

2. El Parlament insta el Govern a convocar en el ter
mini més breu possible una reunió de la Comissió Bi
lateral fent ús, si s’escau, de la potestat que li atorga
rà exercir la presidència rotatòria de la Comissió. De 
manera singular, ateses les funcions de la comissió re
conegudes a l’article 183 EAC, el Parlament insta el 
Govern a que siguin sotmesos a consideració de la co
missió els temes següents: 

2.1. Projectes de llei en curs amb impacte directe so
bre la distribució de competències entre l’Estat i la 
Generalitat, i molt epecialment el Proyecto de Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, el Proyecto de Ley de Garantia de la Unidad de 
Mercado, o el Proyecto de Ley Orgánica para la mejo
ra de la calidad educativa (LOMCE).

2.2. La discussió sobre els afers econòmics i financers 
que incideixen en la programació de les polítiques pú
bliques de competència de la Generalitat, i molt es
pecialment el desplegament de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, o altres elements que requereixen 
compromisos pluriennals com la programació del fi
nançament del transport públic (Rodalies i Regionals, 
ATM) o l’atenció a la dependència, etc.

2.3. La revisió íntegra dels conflictes competencials 
plantejats entre les dues parts i que romanen vius en 
el sistema judicial, que es divideixen en 38 recursos 
d’inconstitucionalitat i conflictes de competència plan
tejats per la Generalitat i 10 de plantejats per l’Estat, 
que resten encara pendents de resolució.

2.4. L’avaluació de mecanismes sectorials i bilaterals 
de col·laboració i el seu eventual impuls, com ara la 
Junta de Seguretat, que no es reuneix des del 2009.

2.5. El seguiment dels dossiers de política europea per 
a garantir l’efectivitat de la participació de la Genera
litat en els afers en els que té interessos directes, i sin
gularment les negociacions sobre la Política Agrària 
Comuna, la territorialització de les subvencions, o els 
programes de foment de la recerca i la innovació.

3. El Parlament insta el Govern a reprendre immedi
atament la negociació amb l’Estat sobre el desplega
ment de l’EAC, tant pel que fa a la programació de 
traspassos competencials com de desplegaments nor
matius.

4. El Parlament insta el Govern a assumir l’informe de 
2010 del grup d’experts designats pel President de la 
Generalitat sobre la minimització dels efectes pràctics 
de la sentència del TC sobre l’Estatut i a negociar amb 
el Govern de l’Estat en els termes que aquest informe 
assenyala.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur dels mitjans públics au-
diovisuals
Tram. 302-00088/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 42463 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Be
nito, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re
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publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre el futur dels mitjans públics audiovisuals (tram. 
30000093/10).

Moció

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

1. Incrementar l’ambició del text del Contracte Progra
ma de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu
als pendent d’aprovació per part del govern, amb la in
clusió de les següents modificacions: 

a. Establir com a compromisos econòmics mínims les 
aportacions plurianuals compromeses pel Govern al 
Contracte Programa 20132016, deixant oberta la pos
sibilitat d’incrementarles en funció de la disponibili
tat econòmica.

b. Ficar com a objectius assolir el lideratge a tots els 
mitjans de la CCMA en els seus àmbits respectius.

c. Introduir, mes enllà dels percentatges actualment 
recollits de producció pròpia i producció externa, els 
criteris de talent, d’innovació, d’aportació de nous for
mats o de manca de recursos propis com els factors 
decisius per a l’externalització de tasques.

d. Reforçar, com a elements cabdals del servei públic 
audiovisual, la difusió de continguts culturals i docu
mentals com a eines fonamentals a l’hora de promoure 
la cultura i la llengua, així com a instrument de cohe
sió social.

e. Garantir la implantació territorial i la presència de 
les variants dialectals més enllà dels programes infor
matius, evitant tornar a córrer el risc de vulnerar el 
mandat marc del Parlament.

2. Garantir una negociació del conveni de la Corpora
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals que es regeixi 
per la presumpció de bona fe de les parts, la transpa
rència en tot el procés i la persistència en la negociació 
amb el consens com a objectiu.

3. El Parlament requereix: 

a. Aturar de manera immediata el procés endegat per a 
l’externalització de la Comercialització de la Publicitat 
de Televisió de Catalunya a través del Plec de clàusu-
les administratives particulars per la contractació d’un 
servei de comercialització, promoció i intermediació 
en la venda d’espais publicitaris de Televisió de Cata-
lunya, S.A., aprovat pel Consell de Govern de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

b. Estudiar mesures alternatives per a la millora i la 
modernització del Departament de Comercialització 
de la CCMA que incloguin la cerca de nous formats, 
que garanteixin el manteniment dels Serveis Públics 
que també ha d’imperar a la publicitat, i que permeti 

millorar l’eficiència i l’eficàcia del Departament, amb 
l’objectiu d’augmentar els ingressos.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fer front als im-
pagaments que pateixen els centres concer-
tats d’educació i de sanitat, els proveïdors i 
les entitats del tercer sector
Tram. 302-00089/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 42598 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamenta
rio de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 139 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al 
Govern sobre les mesures per a fer front als impaga
ments que pateixen els centres concertats d’educació i 
de sanitat, els proveïdors i les entitats del tercer sector 
(tram. 30000095/10).

Moción

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Gene
ralitat a 

1. Hacer frente antes del 31 de diciembre de 2013 a 
los impagos de la Generalitat con los centros concer
tados del sector de la educación y la sanidad, así co
mo los proveedores y las entidades del tercer sector 
social.

2. Presentar en sede parlamentaria un estudio detalla
do de los impagos, a fecha de 31 de octubre de 2013, 
de la Generalitat con

– residencias, geriátricos y centros de dependencia
– universidades públicas
– conciertos con entidades del tercer sector social
– farmacias
– escuelas concertadas
– hospitales concertados
– proveedores tecnológicos y de servicios

3. Asumir los costes financieros y pagar los intereses 
de demora contraídos por la Generalitat de Cataluña 
con todas estas entidades antes del 31 de diciembre de 
2013.

4. Cumplir con la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la moro
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sidad en las operaciones comerciales, que impone la 
prohibición para las partes contratantes de pactar pla
zos de pago superiores a 30 días en operaciones con
certadas entre empresas y la Administración Pública a 
partir del 1 de enero de 2013.

5. Adoptar un régimen sancionador aplicable en caso 
de incumplimiento de los plazos de pago por parte 
de la Generalitat de Cataluña. Este régimen contem
plará, como mínimo, las siguientes medidas de lucha 
contra la morosidad por parte de la Generalitat de 
Cataluña

a) Un mecanismo para hacer frente al devengo de inte
reses de demora, (por defecto será el resultado de su
mar el tipo de interés aplicado por el Banco Central 
Europeo más siete puntos porcentuales) aplicado por 
el mero incumplimiento del pago en el plazo máximo 
establecido, y sin necesidad de aviso de vencimiento 
ni intimación alguna por parte del acreedor

b) Un mecanismo que incluya el derecho de reclamarle 
al deudor una indemnización por costes de cobro acre
ditados hasta del 15% de la cuantía de la deuda.

6. Las medidas contempladas en el apartado anterior 
serán aplicables, como mínimo, a 

a) Todas aquellas entidades que provean cualquier ti
po de bien o servicio, con unos importes superiores a 
3.000 euros anuales, a cualquier organismo de la Ge
neralitat de Cataluña

b) Todas aquellas entidades de carácter privado que 
hayan firmado convenios o contratos públicos con 
cual quier organismo de la Generalitat de Cataluña

c) Todas las sociedades de carácter privado que firmen 
convenios, contratos o similares de carácter pecunia
rio con cualquiera de los organismos de la Generalitat 
de Cataluña.

7. Adoptar todas las medidas legales necesarias para 
asegurar que en los contratos que regulen las operacio
nes comerciales entre la Generalitat de Cataluña y las 
entidades prestadoras de servicios se contemplen cláu
sulas que comprometan a las partes a cumplir estos 
plazos máximos de pago o incluso acordar inferiores, 
incluyendo contractualmente la aplicación de las me
didas de penalización.

8. Implementar las medidas contempladas en el II 

Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 
(20132016), mediante la adopción de un Acord de 
Govern a tal efecto, concretando un calendario para 
la ejecución y asignando en los presupuestos del ejer
cicio 2014 las partidas presupuestarías necesarias para 
dichas medidas.

9. Reconducir su política fiscal para permitir un au
mento significativo de ingresos, a través del incremen
to de imposición sobre las grandes rentas y patrimo
nios, y de reducción de gastos en las áreas no sociales, 
que haga innecesario la aplicación de más medidas de 
recortes en servicios esenciales (educación, sanidad, 
servicios sociales y políticas de ocupación).

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s
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